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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Hktenskapets 
blindskär. 

Den kvinnliga synpunkten. 

Den i förra numret återgivna 
manliga deklarationen om orsakerna 
till kärlekens slocknande och denna 
händelses betydelse för de båda kon
trahenterna har försetts med en 
mängd randanmärkningar av kvinn
liga experter på området, vilka föra 
sina pennor med både kraft och 
skicklighet för att inte tala om det 
goda humöret. 

Låt oss erkänna, skriver en av 
dem, att det är ett tragiskt ögon
blick i en mans liv, då han känner, 
att hans kärlek börjar -slockna. Det 
är helt säkert inga glädjestunder för 
ett hjärta att vaka över en skön illu
sions avsomnande och hädanfärd, att 
se en trolsk drömsyn antaga vardag
lighetens gråa färgton. 

Men för kvinnan är det något mer 
än en dröm, en illusion som förin
tas, det är ett liv som förstöres! 

Ävep i sina dystraste ögonblick 
hör en man näktergalen sjunga i sitt 
inre. Hon var helt säkert inte den 
rätta. Hon var icke den, som skulle 
bli hans.Fylgia. Kanske finns hon, 
"den underbara andra" långt, långt 
borta där rägnbågen går ned vid ho
risonten! Det ligger tröst och ljus
ning i en sådan lönlig tanke. 

För kvinnan däremot synes allt 
så hopplöst slut Hennes man var 
mannen för henne. Så enkelt är det. 
När icke han höll måttet, så kan in-
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säg mig, varför, om icke . . , Men det 
vill jag inte vara med om. Jag vill 
hem, låt mig fara hem, Henry ! 

Och då han tigande såg ner, till
fogade hon saktare, nästan bedjande: 
. . . bara för ett par veckor, så jag 
kan komma i jämnvikt, överlägga. 

— Nej! 
— Henry! 

— Nej! Han vände huvudet åt si
dan, så att hon ej skulle se, hur det 
ryckte i hans läppar. Det skulle va
ra den största orätt både mot dig och 
mig, om jag tilläte det. Därborta 
skulle du snart åter krypa in i ditt 
skal, och aldrig mer finna dig till
rätta i verkligheten. Jag låter dig 
inte fara dit bland dessa gamla män
niskor, som blott skulle lära dig att 
avsvärja livet och resignera, innan 
du ännu lärt känna dig själv. Nej, 
här skall du leva, här i min värld, 
sådan den nu en gång är, och det. . . 
han hjedade sig och fortsatte med 
svårighet, alldeles så som du själv 
vill . . . jag skall inte falla dig be
svärlig, men, fortsatte han med li
delsefull stämma, här skall du vara, 
här! 

Hon var nu åter alldeles lugn, men 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg.17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

gen man på jorden göra det! Hon 
känner det i allt fall så — just då! 

När en man finner sitt hjärta 
tomt och längtar att se en ny här
skarinna därinom, går han ut för att 
söka henne. Vilken äventyrets spän
ning och tjusning vilar det inte över 
en sådan mannens giljarfärd bland 
landsens döttrar! 

För kvinnan ställer sig saken helt 
annorlunda. Trots hennes i socialt 
hänseende så förändrade ställning, 
vilken icke blott tillåter utan även 
kräver företagsamhet, äro förhållan
dena på kärlekens område desamma 
som de alltid varit — hon söker icke, 
hon låter sig sökas och vinnas! 

En kvinna är mindre sammansatt 
och mera praktisk än en man. För 
henne är kärleken icke en fager och 
skimrande dröm utan livets mening, 
och hemmet är för henne icke ett 
'behagligt ställe, dit man drar sig 
tillbaka från det verkliga livet för 
några timmars rekreation utan livets 
cen trum! 

Det är möjligt, att mannen är en 
idealist, en drömmare, en romanti
ker. Vår läggning är inte sådan, 
och det är antagligt, att de flesta 
av osis inte förstå honom i detta styc
ke. Kanske frukta vi till' och med 
dessa hans böjelser som kunna vända 
hans håg utåt, från oss, från hem
met? Måhända göra vi en del för 
att kväva dem. Om vi därmed ska
da hans själ, döda hans längtan mot 
stjärnorna, så må det förlåtas oss, 
vi handla icke i medveten ond av
sikt utan drivna av en brinnande 
åstundan att äga honom helt och hål
let för oss själva och för hemmet. 
Vårt dåraktiga hjärta tror, att kär
leken betyder lika mycket för ho
nom som för oss, och att kärleken 
verkligen är värd så mycket, som vi 
kvinnor tro. 

En man idealiserar den kvinna 
han älskar. Det är själva förutsätt
ningen för att han skall älska henne. 
Han måste vara förtrollad, för
häxad, förblindad! Kvinnan vet det 
utan att tänka däröver. Den unga 
flickan säger trosvisst till sig själv: 
"Jag skall bli älskad!" Frågar man 
henne varför, hänger hon med hu
vudet och blir svaret skyldig. Var
för skall man älska henne? Hon är 
icke alltför vacker, hon är icke sär
deles begåvad, hon äger inga lysan
de egenskaper, hon är inte på något 
sätt underbar. Hon vet det, men 
hon vet också, att trots allt detta, 
skall hon en dag bli idealiserad, bli 
utrustad med fullkomlighet, bli äl
skad och tillbedd. 

Kärleken gör aldrig kvinnan blind 
på detta sätt. Hon ser mannen så
dan han är, och hon älskar honom 
med hans förtjänster och fel. Det 
är något verkligare, fastare, hållba-

rare i hennes känsla. 
Varför dör kärleken? Alla veta 

skälet. Det finns nämligen endast 
ett skäl. Ingen vill ge det ordet ge
stalt och blicka in i dess skrämman
de ansikte — att man uttömt passio
nen, att den ingenting mer har att 
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-
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ge ,att den är ett dött ting, som man 
skräckslagen flyr, längtande efter en 
ny levande känsla! 

Hällre än att erkänna detta nak
na faktum, söker man efter alla möj
liga bagateller som man i stället 
skall kunna ange såsom antagbara 
skäl. 

En kvinna skulle, i detta hänse
ende, mycket väl kunna säga t. ex.: 

"Han somnade, när jag sjöng." 
"Han hostade så fult om mornar-

ne." 

"Han var så otrevlig mot kypar-
ne, när vi voro ute på restauran
ger." 

"Han talade jämt om hur hans 
mamma lagade den och den rätten." 

"Han stammade, . när han blev 
upprörd." 

"Han blev vid retligt humor efter 
tredje groggen." 

Var och en förstår, att kärleken 
inte dödas av sådant, att den, om så 
vore fallet skulle härjas av oavbru
ten pest. När man börjar reta sig 
på bagateller arv detta slag, då är 
kärleken redan död, stendöd! 

De övriga kvinnliga debattörerna 
finna andra synpunkter värda be
aktande. 

— Ah, skriver en, kärleken! Dess 
stjärneglans, dess trolska mystik, 
dess honungssöta ord, dess kyssar 
av myrrha och ambrosia! Men hur 
grått och färglöst ter sig inte allt 
detta mot vad man känner i det stol
ta ögonblick, då man löser de bojor 
kärleken slagit en i, och man åter 
är fri, fri, utan värk i hjärtat, utan 
oro i sinnet och med en puls som re
gelrätt slår sina åttio slag i minuten. 

En förälskad kvinna är aldrig helt 
lycklig. Bitterljuv är henne kärle
ken. Hon ger sig den i våld på ett 
helt annat sätt än vad mannen gör. 
Den genomväver hela hennes väsen
de, blir ett med henne själv. 

Kvinnan vet, att ömannen trots år
hundraden av civilisation är lika po
lygam i dag som på den tiden, då 
han vandrade omkring i djurhudar, 
hon vet, att hans väg är full av fre
stelser, och att han är svag för fres
telsen. På samma sätt som hon själv 

förtrollat och förblindat honom kan 
en annan kvinna komma att göra det. 
Fruktan för dessa andra läppar, des
sa andra ögon vilar som en aldrig 
stillad ångest i hennes hjärta. Hon 
skönjer oroväckande tecken överallt. 
Ett liknöjt tonfall i hans stämma 
dröjer i timmar kvar i hennes öra, 
en förströdd blick ur hans öga fyl
ler henne med bävande oro, och om 
han glömmer att kyssa henne, när 
han går på morgonen, så mister so
len sitt sken. 

Det är något fruktansvärt i att 
vara så helt i en känslas våld, att 
för sin lycka vara beroende av en 
annan människas nåd. Vilka ohygg
liga marter genomgår icke en kvinna, 
när hon känner att den man hon äl
skar glider bort från henne, kallnar, 
blir fientlig! 

Kvinnan är monogam, hon är tro
gen den man hon älskar och som 
återgäldar hennes kärlek. Hon äl
skar honom om han blir fattig, sjuk, 
om han blir krympling, brottsling, 
föraktad, utan vänner. Kärleken 
flyr aldrig ur en kvinnas hjärta. Den 
fryses till döds av mannens köld. 
Denna process är så kvalfull att det 
kännes som jublande, snyftande tyc
ka, när den är fullkomnad. 

Denna värkande kärleksböld, som 
marterade lrenne vid varje skiftning 
i grått i den älskades lynne, vid 
varje liknöjd blick, vid varje ovän
ligt ord har opererats bort av lik
giltighetens kniv — hur lätt hon 
känner sig om hjärtat! Hon är fri, 

hon . har återfått äganderätten till 
sin själ. Ingen hård hand har längre 
något grepp om hennes hjärta. 

Vad är kärlekens orosfyllda fröjd 
mot denna frostigt klara självstän
diga lycka! Livet är åter rikt. En 
solnedgång är solnedgång, även om 
icke han är med. Hon är icke längre 
en del av en annan, utan en hel män
niska! Hon gör de underbaraste 
upptäckter. Hon finner, att jorden 
är bebodd, att den innesluter även 
andra varelser än henne och den man 
hon älskat. Och allra underligast, 
hon ser, att det finns andra män, 
vilkas blickar vila på henne med 
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beundran, män vilka uppvakta henne 
och sända henne blommor, män vilka 
något litet intresserar henne. Det 
kan också hända, att hon gifter sig 
med en av dem och .att hon blir lyck
lig med honom, men älskar honom, 
nej, det gör hon inte! En kvinna 
älskar endast en gång! 

Härmed är sammanfattningen 
gjord. Man måste tillerkänna de 
framförda åsikterna objektivitet, 
självständighet och även i vissa hän
seenden nyhetens behag, det sist
nämnda synnerligen märkligt i en 
fråga, så grundligt stött och blött 
som denna. 

Finns något att anmärka mot tan
kegången i de återgivna uttalandena 
eller något att tillägga, bereder nog 
Kv. T. gärna plats därför på sin 
diskussionsspalt! 

Edith MacMillan. 
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brevlåda. 
S. K. Hällor tyvän. », ^ 

Magna carta. Se stort och fil0, 
fisk t på tingen! Beklaga och 
att rätta till hällre än att döma I 
vet är ju ingen lek för någon av ^ 

Ga. I nästa nummer! H 
tack ! 

Fru S. 11'. Om det är ekonomiskt 
fördelaktigt att annonsera? Abso
lut! Både för Er och för oss. % 
kommen! 

A. R. M. Vi tro, att de synpunk
ter Ni skriftligen delgivit oss i mångt 
och mycket skola vara företrädda i 
den i detta nummer införda artikeln. 

Lärarinna. Det växlande livet 
bjuder på många fall, och säkerli
gen har vart o. ett av de här nämné 
tillämplighet på något, håll, fastän 
det ju givet ieke ligger inom en enda. 
människas erfarenhet att känna till 
idem alla. 

När hjärtat råkat har med huvudet 
i tvist, 

har alltid hjärtat dock fått råda. 
Det stackars huvudet ger vika jämt 

till sist, 
förty det klokast är av båda. 

Paul Heyse. 
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ansiktet var blekt och orörligt. Han 
reste sig upp och vände sig helt mot 
henne: Alltså kommer du inte att 
resa hem med mitt samtycke . . . om 
du gör det mot min vilja, kan jag 
ju inte hindra dig . . . det vet jag ju. 

Då hon sv-arade, hade hennes röst 
åter denna underliga, dova klang, 
som redan i går förekom honom så 
främmande: Du kommer att inse, att 
du måste tillåta det. Tills dess stan
nar jag här naturligtvis, och hon när
made sig dörren. Då hon lade han
den på låsen, tog han helt ofrivilligt 
ett steg efter henne. 

— Låt mig vara, är du snäll, och 
hon vände sig om och gick. 

Han gick igenom den närliggande 
matsalen, där Braune redan höll på 
att duka, och ner i sitt rum. Han 
satte sig framför skrivbordet, stödde 
huvudet i händerna och såg framför 
sig. Tillfälligtvis föll hans blick på 
en liten tavla från Martinshöhe, en 
akvarell föreställande det vackra 
gamla huset under höga träd, där 
Elisabeth vuxit upp. 

Hade hon rätt? Hade det varit 
ett brott att taga henne därifrån och 
plantera om henne i denna värld, 

som, det måste han ju medge, var en 
ganska sumpig mark? 

Men hon hörde ju inte alls hemma 
i denna stilla trädgårdsvrå, där hen
nes mors levnadsafton flöt hän! 

Nej, hon hade ju både mod och 
temperament och, om också ännu 
ha.lvt omedvetet, lidelse och livs
glädje. 

Och allt detta skulle lian överläm
na till åldringarna därborta och låta 
den gamla bekantskapskretsen för
virra och göra slut på den kärlek, 
som drog henne till honom? 

Nej, han ville ej låta missleda sig. 
Här måste hon stanna och vakna 
upp till tillvaron, här, där livet gick 
i starka, kraftiga vågor, vakna upp 
för honom eller — han försökte ut
härda tanken —• för en annan. 

Ty om hon någonsin skulle kunna 
förstå, att han, trots det att hans 
ungdom förflutit i en storstad, trots 
det att hans temperament utsatt ho
nom för många av dess faror, dock 
innerst hållit sig stark och obesmit-
tad, vem kunde veta det? Hon såg 
ju honom mitt uppe i allt dètta för

hatliga, usla ... ! Han slog sig med 

flata handen mot pannan: vad borde, 
vad kunde han göra? 

Då for en ny tanke genom hans 
huvud: Vem kunde ha berättat för 
henne detta om Julie på ett så helt 
och hållet förvrängt sätt? 

Vilken gemen usling hade varit 
framme och berövat honom allt, vad 
han hittills lyckats vinna? Och hela 
hans återhållna, våldsamma vrede re
ste sig mot denne obekante. Det 
skulle ha varit en lisa, om han haft 
honom framför sig och kunnat få 
gripa honom om strupen. 

T häftigaste uppror gick han fram 
och tillbaka i rummet. 

Då öppnade Braune tyst dörren: 
Det är serverat. 

Ögonblickligen lade van der Borgk 
band på sig, ordnade sitt hår framför 
spegeln och gick upp. Stora matsa
len på nedra botten användes blott 
vid festliga tillfällen. 

Han blev stående vid matbordet 
och väntade. Säkert skulle fru Ring-, 
ler komma och anmäla, att nådig 
frun vore sjuk eller något liknande. 

Då hördes steg utanför, Braune 
öppnade dörren, och den unga frun 
kom in, till det yttre som om ingen

ting hänt. Hon intog sin plats med 
sin vanliga, lugna hållning och gjor
de någon liten obetydlig fråga samt 
uppträdde under hela måltiden med 
sådan behärskning, att det t. o. m. 
kunnat förvilla Henry, om icke hen
nes röst varit. Men den förrådde för 
honom, att hon dragit sin kyliga 
slöja fastare omkring sig än någon
sin för att skydda sig mot honom 
och hans värld. 

Hon påminde honom om, att det i 
dag var trioafton, och att Mathias 
Grün skulle komma klockan sex. 

- Vill du, att jag telefonerar åter
bud? 

Nej. 

Du är inte för trött sen sen 
1 garr 

— Nej, jag vill gärna, att han 
kommer så aitt vi få spela. 

— .. ̂ så att vi inte bli ensamma, 
fullbordade Henry meningen bittert 
för sig själv. Han såg en stund fram
för .sig och vred knivens silverskaft 
mellan fingrarne. 

— Som du vill, sade han sedan. 
— Om du inte har lust... Griin 

har ännu noterna till sin cellokon-

cert här, han vill säkert gärna spe 

den ännu en gång med mig-
Han log: Jag skall spela. 
Sedan talade hon om förestå » 

garna i går och dissonansen där- ^ 
gav henne rätt: Men vad vi 
vad kan du väl vänta av cn ̂  ̂  
heterogen samling? •lag^ir. 
sådana missljud, man blir 

Det ser så ut. mpn denn* 
Och han log pa ny* ' b,{f 

gång med tydlig bitter e . ^ 

en paus. Så började 1011 ^ ueBet 
bart angelägen att bibehålla 

ar allt sa ry 
diskan, under » 

""s1""6 
m rvtmis»1 

av sämja: Varför var a- -
och vackert hos indiskan, 
att de moderna danser na 
mig så tillkonstlade och ot 'g j I Del ligger t» »?*' 

dem. ,4 en 
— Indiskan har nog oc 

med sin dans. (forts-)-
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så att pysen. kan bli 
ren igen. 
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Vad skall man skriva? 
Teater. Lohengrin. 
Dispensär för psykiskt sjuka. 
Foten. En danserskas uttalanden. 
Hur länge kan människan undvara 

sömnen? 
Säg det med blommor! 
Silverslöjan. Koman av Ilse Leskien. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den engelska, arbetarregeringen 
har ingen lätt seglats i den av un-
dervattensgrund fyllda och av alle
handa politiska kastvindar hemsök
ta furled, i vilken den manövrerar. 

Etter den lyckligt avvecklade lok-
maimasträjken slungades England ut 
i en ny arbetsstrid av ännu större 
omfattning — den 16 febr. utbröt en 
allmän hamnarbetarstrejk, i vilken 
sedan allt flera, arbetargrupper in-
drogos. Hela sjöfarten lamslogs till 
enorm skada för landets industri och 
handel, varjämte matvarutillförseln 
i betydande grad avstängdes. Si
tuationen såg ytterligt hotande ut, 
då plötsligt fred slöts den 21 febr. 
I nder konflikten har allmänhetens 
sympatier varit på arbetarnes sida. 

eras krav på en löneförhöjning av 
- shillings pr dag har ansetts fullt 
berättigat med hänsyn till de rådan-
e levnadskostnaderna och godkän-
Pö ,iven i fredsuppgörelsen. 
Ofattbart är hur en konflikt, så 

örödande som denna, kan släppas 
»s över ett land, när lösningen varit 

Sa latt som det här visat sig. 
engelska regeringen har fått ett 

yt mothugg i parlamentet. Förre 
nistern för luftförsvaret Sir Sa-

fc_e, oare framlade ett resolutions-
^ari yrkades, att Englands 

rafter böra ge tillräckligt 

luft t • star-kaste främmande 
Enal n Rafter vilkas slagvidd når 

an (nämligen Frankrikes). 

trvcke,°+ln^S^a^£Lrne £avo llt'" 
K utan 

nT VerkliS rustningsvil-
rustn' S 0S snarare omfatta av-SlT881™1"' E° » 
liften ' af ®1ran^r^es övervälde i 
litade 1 °r0ade Unom — han 

rättfa på fransmännens 

kfta»no \ r^' ^ rïessa anföranden 
literalt S arPa Protester även från 

alt 'håll. F 
SkudlM 

luftstridskr 

7" l-iget. 
•C" • 

rågan kommer att 
samband med luft-

^ta.tion^KUn*S* iern ^ar ln^ör en de-
gar föiv-iran en£elska fredsförenin-

^ringe/f ' att "allt vad enSelska 

^kförhi fan göra för att stärka 
ställning, det skall 

v, öunis , 

4"tagit (](, C ^^^kammareii har 
^katten"11 ^ omstridda ex-

ledets T"1 'iires'aSlts för att stär-
'tflf lnansiella ställning. Den 
%kt fijrP?°en fortsatter att falla, 

^gentin^011 aV den belgiska-
dr med visshet känt om 

de resultat, till vilka de båda skade-
standskommittéerna kommit, men 
luften iir full av rykten. Man tror, 
att experterna skola föreslå upprät
tandet av en tysk guldbank, den ty
ska rikshushållningens balanserande, 
för vilket en nödvändig förutsättning 
är, att Ruhr i ekonomiskt hänseen
de åter kommer under Tyskland, 
samt vidare att nämnda land bevil
jas ett stort internationellt lån, för 
vilket de tyska järnvägarna skola 
ställas som säkerhet. Den politiska' 
och ekonomiska kontrollen över Ruhr 
skulle Frankrike däremot få behålla. 

Tysk®, utrikesministern Strese* 
mann har i ett tal förklarat, att en 
nära framtid kommer att bringa sam
förstånd mellan Tyskland och enten-
temakterna, men på utomordentligt 
hårda, knappast uthärdliga villkor 
för det tyska folket. 

Den tyska riksdagen har samman
trätt till sin antagligen sista session 
före vårens nyval. Den tillfälligt 
antagna fullmaktslagett, som beklätt 
regeringen ,med större befogenheter 
än konstitutionen eljes ger, upphörde 
att gälla den 15 febr. På vissa po
litiska håll önskar man, att de med 
stöd av fullmaktsLagen utfärdade 
regeringsförordningarne .skola upp
hävas. Regeringen motsätter sig med 
bestämdhet en del av dessa krav och 
kommer, om hänsyn icke tages här
till, att omedelbart upplösa riksda
gen. 

Yid lantdagsval, som i dagarne 
ägt rum i Thüringen och Mecklen
burg, hava högerpartierna gjort ut
omordentligt stora landvinningar. 
De liberala grupperna samt socialde
mokraterna hava lidit katastrofarta-
de förluster. Kommunisterna hava 
gjort en del framsteg. Man väntar 
att en stark högervind skall blåsa vid 
riksdagsvalen längre fram på våren. 
Engelska korrespondenter i Tysk
land förutspå republikens snara fall. 
Delstaterna, säga. de, komma att åter
uppstå och monarkien att utropas på 
skilda håll, bl. a. i Preussen, Bay
ern och Wiirtemberg. Den preussi
ska tronen är reserverad för kron
prinsens äldste son, som i juli blir 
18 år och därmed myndig! 

Separatiströrelsen i Pfalz är icke 
längre att räkna med, sedan Frank
rike, pressat av England, undandra
git densamma sitt stöd. Befolknin
gen låter sitt raseri gå ut över sepa-
ratisterna, av vilka ett stort antal 

dödats. 
Bayern har gjort vissa eftergifter 

i fråga om sina inre förhållanden och 
därigenom närmat sig riksregeringen. 
Man har offrat landets diktator von 
Kahr och låtit general von Lossow 
träda tillbaka från chefsbefattningen 
för bayerska riksvärnsdivisionen, vil
ken hädanefter skall avlägga tro
hetsed icke blott till bayerska rege
ringen utan även till riksregeringen. 

Från Ryssland meddelas o.m väx
ande jäsning inom den röda armén. 

I Rumänien ger sig tillkänna en 
allt starkare stämning mot Frank
rike särskilt med anledning av de 
hårda villkor som stipulerats loi det 
franska lånet på 100 milj. francs. 
Rumänien önskar icke häller föra nå
gon antitysk politik. Ett närmande 
mellan Italien och Rumänien förebå

das. 
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€n betydande kvinna bakom 
varje betydande man. 

Mr Henry Ford, den amerikanske 
bilfabrikanten, miljardären och en 
av de duktigaste och präktigaste 
männen i vår tid, har intervjuats av 
en sin landsmaninna Elizabeth Breu
er. Samtalet kom därvid även in 
på ämnet "Kvinnan". 

— Varje betydande man, sade mr 
Ford, har en betydande kvinna bak
om sig. Allt vad jag har att säga 
inneslutes i denna enda sats. 

Miss Breuer, som tydligen önskade 
ett något fylligare och mera detal
jerat uttalande, var emellertid ge
nast färdig med en invändning och 
frågade, hur det då kunde komma 
sig, att världens stora män i allmän
het haft husliga trassligheter att dra
gas med. 

- — N ä r  j a g  s ä g e r ,  a t t  d e t  a l d r i g  
funnits en betydande man, som icke 
haft en betydande hustru, svarade 
mr Ford, så har jag därmed icke 
sagt, att de förenats av någon stor 
kärlek. Emellanåt har förhållandet 
varit raka motsatsen därtill. Kärle
ken har icke så mycket att göra med 
ett lyckligt äktenskap, som ni tycks 
tro. Vad jag vill säga är att äkten
skapet över huvud taget har den 
egenskapen att väcka till liv det bä
sta hos mannen. 

Miss Breuer gjorde en ny invänd
ning och erinrade om president Lin
colns äktenskap. 

— Fallet Lincoln, genmälde mr 
Ford, bestyrker mitt påstående. Det 
var hans hustru, som förhjälpte ho
nom till framgång, och ändå var det 
icke något kärleksäktenskap. Hon 
såg i Lincoln, som då endast var en 
fattig okänd advokat, möjligheten 
till en stor man. Hon var äregirig 
både för sig själv och för honom 
och hennes ständiga missbelåtenhet 
och stora krav tvingade Lincoln, som 
var en trög natur, att spänna sina 
krafter till det yttersta. Det kallar 
jag ett lyckligt äktenskap! 

Äktenskapet är en förbindelse, som 
består av många andra saker än ba
ra kärlek. Det omsluter hela livet, 
och det finns i livet utom kärlek en 
mängd andra ting, som äro väl så 
viktiga. En mans arbete är av lika 
stor betydelse, hans karaktärsutveck
ling också. Även om mannen icke 
älskar sin hustru, så kan äktenska
pet, om det innesluter tro, mod och 
kärlek till något högre än materiella 
ting, vara värdefullt. 

Gräl kan vara en lika stark driv
kraft för mannen som hustruns kär
leksfulla beundran. Ja, ibland en 
bättre! Vi ha straffat kvinnor för 
deras gräl, vi ha kritiserat dem 
skarpt därför; nu kan det vara på 
tiden, att vi ge vårt erkännande åt 
den nyttiga instinkt, för vilken grä
let är det hörbara uttrycket. 

Låt oss t. ex. tänka på Xantippa. 
Hon måste hava haft värdefulla per
sonliga egenskaper, eljes skulle en 
så vis man som Sokrates icke hava 
tagit henne till hustru och han skulle 
icke hava upprätthållit äktenskapet 
under en så lång följd av år, om hon 
icke verkligen betytt något för ho
nom. Xantippa hjälpté otvivelaktigt 

Sokrates med sin skarpa tunga, vil
ket icke hindrar att allt vad vi min
nas om henne är att hon var ett ond-
sint fruntimmer. Gräl är ingenting 
annat är en bergfast tro, att det bä
sta i en man — och blott en hustru 
vet vad detta bästa är — skall 'segra 
över alla frestelser, som hans egen 
svaghet, hans lättja, hans tvivelsju
ka resa i hans väg. 

Miss Breuer ledde därefter samta
let in på ett annat ämne nämligen 
den för både män och kvinnor så 
farliga fyrtioårsåldern, då så många 
av dem övergiva och räkna för intet 
allt som tidigare varit deras livs 
lycka, hem och familj, för att följa 
de irrbloss deras lidelser tända. Miss 
Breuer undrade vad mr Ford som 
man hade att säga om dessa ledsam
ma förhållanden och om han visste 
något sätt, varpå dessa 'blindskär, 
sorc vållat så många lyckliga äkten
skaps undergång, skulle kunna und
vikas. 

Mr Ford var genast färdig med 
sitt svar: 

Hemmen, förklarade han katego
riskt, behöva icke förlisa på dessa 
blindskär, om den man eller den 
kvinna, som är den oskyldigt lidan
de, har verklig förståelse för vad 
livet är. Vårföre ha vi kommit hit till 
jorden? För att göra erfarenheter! 
Äktenskapet är en av dessa erfaren
heter. dag har sett många män men 
endast helt få kvinnor tappa huvu
det, när de passerat -de fyrtio, och 
falla, offer för en otillåten kärleks
känsla. 

Om saken gäller en man vill jag 
säga till hans hustru: Betrakta det 
som mässling! Det är en sjukdom 
som angriper massor av människor. 
Man bör uppfatta det så. Ni hjäl
per er man på det sättet. Håll ut! 
Låt det icke såra er. Låt det icke 
ödelägga ert hem! Tänk på allt det 
värdefulla, som inneslutes i ert äk
tenskap. Tänk på alla de sorger ni 
burit tillsammans, alla de offer, all 
den kärlek varmed ert hem byggts 
upp. 

Om saken gäller en kvinna säger 
jag på samma sätt. Kom ihåg att 
er förbindelse är grundad på kärlek 
och förståelse, och att den skall upp
rätthållas i både sorg och glädje •— 
håll ut, tills din hustru återvunnit 
sin hälsa och kommer tillbaka till 
dig. 

— Men såret, invände miss Breu
er, såret är dock oläkligt. 

— Många saker såra, svarade mr 
Ford filosofiskt, men ett ärligt sår, 
ett sår, som vi förstå, kan bäras. Jag 
har sett många män gå vilse på detta 
sätt, men åter komma upp på den 
rätta vägen, en erfarenhet rikare och, 
jag tror också, förbättrade. Hur 
skulle något som gjort dem till bättre 
män, till män som luttrats genom ån
ger, kunna såra deras hustrur? Det 
skulle möjligen kunna såra deras få
fänga och deras högmod, men icke 
det bästa, det ädlaste hos dem. 

Intervjuen gick därefter över till 
andra ämnen av mindre intresse. 

"frispråkiga essayer. 
ett radikalt verk av en prästman. 

« 

Domprosten vid S:t Pauls kate
dral i London. d:r William Ralph 
Inge är ingen främling för svenskar
na. När den framstående engelske 
prästmannen förra året såsom före
dragshållare besökte vårt land skaf
fade han sig många lyssnare, många, 
anhängare och, man har skäl att tro 
det, även en del motståndare. I detta 
nu en av Englands mest framträdan
de kulturpersonligheter hör han näm
ligen till dem som på en gång väcka 
och oroa tiden genom det oförskräck
ta sätt varpå hap griper sig an med 
dess problem. 

Det lilla urval av hans essayer,, 
som under ovanstående rubrik klätts 
i svensk dräkt ger en tämligen klar 
bild av hans andliga fysionomi. Han 
är en stridsman på alla fronter — 
på religionens, sociologiens, filoso
fiens. En fristående, orädd man — 
en av dessa, som England förut givit 
hemortsrätt med en Ruskin, en Car-
lyle m. fl. och som plötsligt uppstå 
när tiden så kräver, såsom frisprå
kiga kritiker i denna den 'mest till-
knäppta o. ortodoxa av nationer. In
ternationellt sett är dean Inge en ro
pande röst för mänsklighetens svåra
ste trångmål just nu — dessa för hela 
den civiliserade världen gemensam
ma trångmål, som en ur sin bana 
plötsligen urspårad utveckling ska
pat, och'varur ännu ingen skönjer 
vägen. 

För var och en som verkligt djupt 
och närgående lider av det nuvaran
de världstillståndet och förnimmer 
det som oni själen icke längre hade 
något syre att inandas i dess kvävan
de materiella luft bör denna lilla 
samling essayer komina som en frisk 
och livgivande fläkt. För andra 
däremot, som förnöjda inrättat sig 
efter materialismens krassa bud så
som ett oroande varsel om att nytt 
stundar, som på ett radikalt sätt skall 
omvärdera alla värden i deras jor
diska paradis. 

Det skulle taga denna tidnings ut
rymme för mycket i anspråk att me
ra detaljerat ingå på de olika essay
ernas innehåll. I den essay, Min 
tro, som inleder boken strömma spörs
målen in över författaren i sådan 
mängd att det kan förklaras hur han 
av en av sina landsmän benämnts en 
"nationell institution". Med stöd 
bl. a. i Äugustinii även på våra dagar 
fullt tillämpliga ord att det kommer 
en tidpunkt, då mänsklighetens icke
kristna ledare ej skola kunna ledsa
ga den längre, vänder han sig i den
na betraktelse kritisk, diskuterande, 
men icke intolerant mot alla håll, mot 
alla trosläror, all filosofi för att slut
ligen nå fram till övertygelsen, att 
den modärna människan "med den 
ökade erfarenheten av nära två tusen 
år kan upprepa Pauli ord att en an
nan grund kan ingen lägga än den 
som är lagd, och den är: Kristus den
samme i går, i dag och i all evig
het." 

"Sekularismen", skriver han, "har 
genom att lova oss ett bedrägligt tu
senårsrike på jorden, berövat mänsk
ligheten hoppet om odödlighet. Så

som historikern Ozanam säger, den 
lovar människorna ett jordiskt para
dis vid slutet av en blomsterströdd 
väg, och leder dem till ett för tidigt 
helvete vid slutet av en väg av blod. 
Detta hopp måste återvinnas genom 
en mer andlig filosofi. Ett av vår 
tids största behov är ett standardverk 
om odödligheten." 

I detta samband riktar han sig 
även oförskräckt mot kyrkan, i de 
fall där denna, svikit sin höga upp
gift att vara de eviga värdenas väk
tare. Man må erinra att det är en 
prästman, fullt förtrogen med den nu
tida kyrkans väsende, och ej en ut
omstående som låter henne drabbas 
av följande kritik: 

"Om en kyrka avlägsnar sig ej en
dast från nationens bästa intelligens 
utan dess bästa, samvete, så att dessa 
krafter ej längre utöva något infly
tande på dess handlande, så är ned
sjunkandet till Avernus*) lätt och 
återvändandet därifrån mycket svårt. 
Dess ledare låta sig bestämmas av 
den verkliga eller förmenta nödvän
digheten att representera och tillvin
na sig ett mindre och mindre akt
ningsvärt klientel, och allmänheten 
upphör att söka vishet eller ledning 
hos kyrkans officiella talesmän. Om 
våra ledare voro visa, skulle de an
stränga sig att häjda det allt mer till
tagande avlägsnandet av ett oför
skräckt och självständigt tänkande 
från kristendomen. De skulle ha 
mod att förakta den kyrkobesökande-
allmänhetens fördomar och skulle-
vädja till samvetet och intelligensen 
hos en vidare krets. Kombinerandet 
av reaktionär teologi med primitiv 
revolutionär politik, som nu tyckes 
vara på modet, kommer ej att till
vinna dem någon respekt.. Arbetar
rörelsen kan skaffa sig sina egna för
svarare; prästerskapets uppgift är 
att predika evangelium och tala san
ning." 

Ehuru författaren. ej tydligt for
mulerar en dylik uppfattning fram
lyser klart hans övertygelse att det * 
är den kristna institutionen som så
dan och ej Kristi lära i sig själv som 
gjort kristendomen impopulär. I 
en följande essay Anklagelsen mot 
kristendomen, varnar han även för 
att identifiera denna med alla deras 
åsikter och handlingar, som till nam
net äro kristna. Dessa kunna ej vän
tas göra. mycket mer än bevaka sina 
egna intressen och återspegla sina 
gynnares moraliska idéer. Däremot 
skulle "det verkliga evangeliet, om 
det anammades, rycka upp med röt
terna ej endast militarismen utan dess 
motsvarighet i det civila livet, begä
ret att exploatera andra människor 
för enskild vinning." 

Domprosten Inges bok går ut på 
att visa att det kristna evangeliet än
nu icke anammats och att man i vår 
tid synes stå avlägsnare från dess 
sanningar än någonsin. Men han 
betraktar läget med historikerns 

*) Liten sjö i det gamla Campanien, som 
utfyllde en vulkankrater, och dit Virgilius 
förlade ingången till underjprden. 
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hoppfulla sinne. Tider av tro och 
otro följa på varandra, och han anser 
sig icke överskrida gränserna för en 
förnuftig och berättigad optimism 
genom att hoppas att mänsklighetens 
samlade erfarenhet, och måhända 
en verklig, ehuru mycket långsam 
förändring till det bättre av själva 
den mänskliga naturen till sist skall 
avlägsna den brottsligaste och van
vettigaste av våra fördärvliga insti
tutioner, nämligen kriget. Och han 
tillägger trosvisst: "Vilka former 
återuppbyggandet än må taga, kom
mer kristendomen att spela sin roll 
i danandet av det nya Europa." 

I följande essayer Institutionalism 
och mystik, Ett kommande liv och 
odödlighet, Framåtskridandet samt 
Civilisationens dilemma ingår han på 
några av nutidens mest framträdande 
företeelser. Han gör det utan för
domar och utan vacklande i sin egen 
övertygelse, stundom så fördjupad, 
så förlorad i ämnet att läsaren icke 
alldeles klart kan skönja vart han 
vill hän, men alltid slutligen uppdy
kande triumferande, segerviss med en 
ny erfarenhet i famnen. Svårast är 
det kanske att utläsa hans innersta 
mening i kapitlet om mänsklighetens 
framåtskridande. Man är böjd att 
tro att han ställer sig helt solidarisk 
med den uppfattning, som, varken 
optimistisk eller pessimistisk, anser 
att "framåtskridande och tillbaka
gång endast äro den inkommande och 
utgående flodvågen i ett oföränder
ligt hav." Han är för ärlig att i 
detta fall kasta upp några fagra uto
pier, för vilka verkligheten icke giver 
stöd. När han ej kan dela den naiva 
kolarlron på att en nation som reser 
60 miles i timmen måste vara fem 
gånger så civiliserad som en, som re
ser endast tolv, nödgas han använda 
en annan värdemätare, som icke 
lämnar så lysande resultat. Fram
hållande att man på tal om detta 
ämne ofta glömmer att framåtskri
dandet innebär själva människonatu
rens förbättring djärvs han framka-
ata en undran, huruvida den modärna 

»civiliserade människan uppför sig 
bättre under samma förhållanden än 
hans förfäder skulle ha gjort. "Från
varo av frestelse", säger han, "kan 
skapa ett sken av förbättring; men 
detta är knappast vad vi mena med 
framåtskridande, och det finns ett 
gammalt ord som säger, att djävulen 
begagnar sig av det sluga knepet att 
låtsa sig vara död. Det synes mig 
vara mycket tvivelaktigt, huruvida 
vi, då vi äro utsatta för samma fres
telser, äro mer humana eller mex 
förstående eller rättvisare eller min
dre brutala än våra förfäder." Och 
han framdrar bl. a. de fruktansvärda 
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avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 
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grymheterna under och efter världs
kriget i Armenien och Ryssland för 
att exemplifiera sin ståndpunkt. Av 
allt detta att döma kommer framåt
skridandets väg aldrig att, bliva mas
sans utan blott individens, och för
fattaren anser det välbetänkt att vi 
därför sänka våra förhoppningar om 
mänskligheten i stort sett till en myc
ket anspråkslös och blygsam läng
tan. 

Detta är icke pessimism utan den 
ärlige tänkarens mod att se en san
ning i ögat. Han menar därför icke 
att den mera framskridne individen 
skall slå sig till ro med sin egen ut
veckling och lämna den övriga värl
dens därhän. Tvärtom betonar han 
gång på gång den sanna kristendo
mens behov av ständig och levande 
korrespondens med verkligheten — 
ja, att det är uti denna allena den 
visar att den är. Härmed följer även 
känslan av ansvar för den komman
de generationens utveckling, och han 
råder oss att icke göra oss blinda och 
döva för de vetenskapliga upptäck
ter, som lagt verktyg i våra händer 
för våra arvtagares ' högre fysiska, 
moraliska och intellektuella utrust
ning. 

"För varje intelligent älskare av-
sitt släkte", skriver lian, "måste det
ta framstå som den mest betydelse
fulla av alla sociala frågor, och upp
muntrandet av en vetenskaplig un
dersökning i denna riktning måste 
framstå som det mest hoppingivande 
medel att understödja mänsklighetens 
framåtskridande. Det närbesläktade 
problemet att reglera nativiteten, så 
att man skapar bästa möjliga för
hållanden för ett lands invånare må
ste också inom en snar framtid upp
taga alla sociologers intresse. 

Märkliga ord av en prästman! Ett 
ännu märkligare och hoppfullare 
tidsteaken är att den åsikt de före
träda börjar uppstå i de mest skilda 
läger inom samhället. Överbefolk
ningen i hela världen med ty åtföl
jande konsekvenser synes äntligen iia 
öppnat mänsklighetens blick för nöd
vändigheten att, först och främst ge
nom en förnuftig begränsning, av 
jorden skapa den drägliga plats, varå 
det blir möjligt för människorna att 
förverkliga sina ideal. 

Ovanstående ger endast en svag 
föreställning om d:r Inges grundliga, 
lärorika *)ch ofta intresseväckande 
behandling av tidens stora problem. 
Han är en av de många som längta 
efter en tidens pånyttfödelse — och 
en av de få som våga förkunna att 
denna måste ske inom det religiösa 
och andliga livet, emedan ingen rin
gare kraft kan omgestalta livet i vå
ra samhällen i önskad och efterläng
tad riktning. 

/ / — I  I I — n .  

B r a n d -  o c h  L i v f ö r s ä k r i n g s - A k t i e b o l a g e t  

S V E A  
G ö t e b o r g .  
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Blandat. 

Professor F. W. Burstall vid Bir
minghams universitet liar i en före
läsning förklarat, att människan är 
den sämst konstruerade av jordens 
alla varelser. — Människan, säger 
han, skulle kunnat utföra dubbelt så 
mycket arbete, om hon varit klotfor-
mig och utrustad med vingar. 

Professor B:s bekymmer är onö-
ligt. Människan är fullt nöjd med 
sin skapnad. Hon har nämligen in-
'|en längtan efter en fördubblad ar
betsbörda. 

Lilla Göran är en mycket ringa 
medlem av kvarterets pojkskara. 

Han är snäll och väluppfostrad, 
han har runda äppleröda kinder, han 
är rent vagen och välklädd, utan att 
det faller någon av de andra in att 
för den skull se på honom med väl
behag. Han har ofta karamellpå
sar, som de andra ogenerat och själv
klart vittja, utan ätt visa honom nå
gon ;som helst egard. eller tacksamhet 
för den tysta tillåtelsen. 

Vad är det hos pysen, isom gör 
honom 1 i 11 den minst vjirde i hela 
flocken? 

Han är bara fem år, medan de 
andra i leklaget äro mellan 7 och 8 
år! Han är den minste och svagaste. 
Han kan inte springa lika fort som 
de andra, inte hoppa, inte kast:; sten, 
inte slåss med samma kläm. Han 
är på grund härav föremål för det 
mest uppriktiga samfällda förakt, 
och en dag antar man med acklama
tion ledarens förslag, att Göran 
skall tilltala de stora pojkarne med 
deras efternamn, Anderson, Petter
son. Blomberg o. s. v., men själv 
skall han fortfarande öknämnas 
"Jösse". 

Större smälek kan egentligen inte 
tänkas. 

Men en dag stiger Göran lång
samt ut genom porten till gatan och 
intar en vårdslöst elegant attityd 
med ryggstöd mot staketet. Hans 
ansikte utstrålar kallt lugn och hög 
självkänsla. Han söker icke säll
skap. Han väntar. 

Och de komma. Alla pojkarne 
närma sig honom dröjande, förhäx
ade, storögda, gapande, undrande. 

— Ja, säger Göran och sträcker 
lram det ena benet, jag har fått 
stövlar av min mamma. Varför har 
inte Anderson, Petterson, Blomberg 
och ni andra också stövlar??? 

De tillfrågade se ointelligent ner 
på sina kortskaftade leriga kängor, 
på varandra, på Göran men allra 
mest på hans blänkande stövlar. In
gen svarar. 

Och G öran, som eljes brukar fjaii-

ta efter de andra pojkarna, vilka 
finna ett icke obetydligt nöje i att 
springa ifrån honom, skrider nu 
stram och bredbent bort till den sto 
ra obebyggda tomten, där det finns 
fullt med små insjöar, i vilka. 1er 
vattnet i det rådande blidvädret går 
öppet. 

Till pojkarne som, kutryggiga och 
tillplattade, traska efter, kastar han 
över axeln några ord, vilkas inne
börd de knappast fatta: 

— Det är inga vanliga stövlar! 
Dom är av gummi! Dom är vatten

täta! 

Och han gångar sig rakt ut i den 
största insjön, där det blåser små 
krusiga böljor och där vattnet är 
så djupt, att det räcker honom nära
på till knäna, strax ovanför vilka 
gummistövla rnes härlighet slutar. 
Han står där i tio minuter, oberörd, 
överlägsen, med mössan på nacken, 
händerna i kavajfickorna, blicken i 
skyn och munnen spetsad till en 
vissling. 

Utan brådska tågar han från pöi 
till pöl för att mäta deras djup, tro
get följd av pojkskaran. Han är 
icke som förr på sladden utan i té-
ten; det är han, som bestämmer vad 
som skall ske, och när han från den 
sista lergropen återvänder till sta
ketet för att stödd däremot i nåder 
tillåta de stora pojkarne att fingra 
på stövelskaften, är hans triumf 
fullständig. 

Från den dagen är Göran en an
nan. Han är inte längre foglig, be
skedlig, tålig, längtande efter med
känsla och vänlighet utan säker och 
mopsig. Hans världssyn är en an
nan. Att hoppa bock och kasta sten 
— vad är det egentligen för märk
värdigt med det? Kan inte vem som 
hälst det? Men vem är det isom har 
gummistövlar?? Vem är det som 
kan stå i vatten hela dan utan att 
bli våt??? 

Göran känner sig helt i nivå med 
sina kamrater. Han krusar ingen, 
han äter själv upp sina karameller, 

Finare lingerier 
kunna med en förvånansvärd lätthet färgas om 
med Twink till läckra och matta nyanser. 

Våra 24 Twink-färger stå till tjänst vid alla 
de små ändringar, som måste göras i varje dams 
garderob. 

Att piffa upp urblekta plagg eller att helt 
och hållet omfärga dem går mycket lätt med 

SUNLIGHT SÅPTVÅL A-B., GÖTEBORG. 
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Göteborgs Morgonpist 
Göteborgs största morgontidning. 

och han kallar de stora pojkarne vid 
förnamn. Det händer också ibland, 
att han med tanke på gångna tider o. 
när han är tillräckligt nära den egna 
porten, öknämner dem. 

Göran kan sålunda knappast läng
re kallas en rar, älsklig och välupp-
fostrad liten pojke, men icke förty 
åtnjuter, han sina kamraters fulla 
högaktning och sympati. Han är 
visserligen fortfarande den minste, 
men han har stövlar. Han hoppar 
och kastar dåligt, men han kan stå 
i vatten. Han är något alldeles ena
stående i sitt slag. Han har det in
gen annan har, han kan det ingen 
annan kan. Man kallar honom inte 

ingre "Jösse" utan "Göran", och 
man ber honom vackert, gej honom 
äpplen och karameller för att han 
skall vara så nådig att utföra sin 
stora, konst att stå i vattep. Även 
barnen från de andra kvarteren kom
ma .som åskådare, och Görans leklag 
känner sig i hög grad ärat av att 
äga honom i isin krets. 

Crayon. 

Telefon 4314 10365. 

Vad skall man 
skriva ? 

Professor Lew Sarett, själv för
fattare, höll nyligen ett föredrag in
för journalister i Chicago och talade 
därvid bl. a. om konsten "att ta" den 
tidningsläsande allmänheten. 

Det finns, framhöll han. tre olika 
sätt att välja mellan. 

1. Skriv vad allmänheten vill ha. 
2. Skriv vad allmänheten icke 

vill ha, 

3. Skriv vad du själv känner dig 
manad att skriva. Gör det utan att 
tänka på, hur det skall falla allmän
heten i smaken. 

Metoden 11 :r 1 iir den lättaste och 
i ekonomiskt hänseende fördelaktiga-
te. Skriv om hur man kan leva 

1 lott utan att behöva arbeta, laga 
sensation, och du skall finna talrika 
läsare, få goda inkomster och kunna 
leva kräsligen. Men när du slutat 
ditt jordeliv, så är du borta och 
glömd, och allt vad du skrivit är 
icke värt en tändsticka att tända eld 
på skräpet med. Vad du sagt har 
icke mer betydelse än om det pladd-
rats av en papegoja. 

Föredrar du metoden n:r 2, måste 
du också taga reda på vad allmän
heten vill ha för att sedan kunna 
skriva något helt annat. Läsekretsen 
kommer icke att omfatta dig med 
någon sympati, men den skall vara 
nyfiken på vilka galenskaper du kan 
litta på. Sådant där kan ha sitt 
nöje. Det händer nämligen att man 
retar en och annan så grundligt, att 
de gå åstad och göra något nyttigt. 
Men guld skänker metoden just icke. 

Väljer du den tredje metoden, må
ste du ge det bästa du har inom dig. 
Framställ dina egna tankar, dina eg
na känslor, dina egna erfarenheter, 
dina egna syner och skriv ned det 
på ditt eget sätt. Var dig själv och 
gå dina egna vägar, även om dir nå
gon gång skulle bryta mot gamla 
åsikter och traditioner. Din över
tygelses värme, dina känslors glöd 
skall ge liv åt dina ord. Vad du 
skriver kommer att präglas av den 
personlighet, som står bakom — 
nämligen av dig själv. 

•••••••• 
Bemärk 

J vårt urval av prima Sybehör j 
! ocli Garneringsartildar. ! 
; Ar platsens ojämförligt största ocli J 
• bäst sorterade. S • I 
J Genom våra fördelaktiga inköps- \ 
S källor garanteras lägsta möjliga j 
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Alltid det modernaste. 

I G1LLBLADS ÄI 

Livet i Bergslagen 

i helg och socken under gångna tider 
det är vad som skildras i Redaktör 
A. G. Peterssons genealogiska 

bokarbeten 
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a n v ä n d  e n l i g t  b r u k s a n v i s n i n g e n  
giver ett storartatresultat^ 

Endast på detta sätt kan du lia 

f r a m  t i l l  d e n  v e r k l i g a  l ä s e k r e t s e n ,  

alla goda människors varma, aP 
pande hjärtan. Du kommer nog1 

att samla gods -och guld, men ^ 
du dör skall du leva kvar i va ^ 
skrivit och det skall dröja l«inoe 

nan du helt Jörgätes. 

Vita Bandets ^5-åi*sjubiUi,tt1 

högtidlighölls av Göteborg*wi 
tionen med en värdig 01 1 a ^ 
fest i K. F. U. M:s stora sal 

febr. Redogörelsen for ore"rksaj,i-
omfattande och gagnande 
het under de gångna ar® 

av fröken Celui Adler. £öredrag 
upptog därjämte ännu e 
samt musik och sång-

Vad i mig dör, är ej ,ljl<- jlV, 
vad i mig lever, 1 1111 Jergång-
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STORA TEATERN 

Lohengrin. 

Mail kommer ovillkorligen i en 
alldeles särskild andaktsstämning 
vid åhörandet av stor musik. Det 
w vila och vederkvickelse på samma 
gång, och man vill gärna tro att en 
publik, som njutit sin afton på ett 
»ådant sätt skall ha en behållning 
som verkar andligen uppbyggande 
°ch stärkande. Skönheten har för 
® stund tagit alla sinnen i besitt-
™g själen har med andra ord 
ftr några timmar fått besöka sitt 
verkliga fosterland. 

TAPISSERi^VO 
Qff . DETALJ A-7/f o. Hamng.il. 1 tr 

SNIABS 
Handarbeten och 

Material 

^EBQS 

Man fylldes av dylika känslor in
for Wagner-föreställningen på Sto
ra teatern. Själva ämnet i Lohen
grin, sagan om den okände riddaren 
som räddar en jungfrus ära oph i 
gengäld kräver att hon aldrig skall 
spörja honom om hans ursprung och 
namn, utan endast älska och tro in
nesluter en symbolisk sinnebild av 
fill mänsklig lycka. När tvivlet bör
jar få insteg, och hon för att tro må
ste veta, flyr lyckan, och kärleken 
mister sin jordiska hamn . T den av 
svanen dragna vita snäckan, som Lo
hengrin en gång kom såsom det stora 
undret i Lisa av Brabants liv, drar 
han ånyo gåtfullt bort till obekanta 
land, medan hans unga brud dör av 
grämelse och sorg. 

Att fa den rätta helhetsstämnin
gen över ett dylikt verk, att låta mu
siken belysa legenden och legenden 
musiken så att båda framspringa som 
ton och syn ur samma dikt är en stor 
och krävande uppgift. Musikaliskt 
äger ju Göteborg alla möjligheter. 
Men att även det övriga, trots rent 
tekniskt sett begränsade resurser, 
förmådde skänka ett så vackert och 
helgjutet totalintryck som det gjorde 
vittnar på det mest eminenta sätt 
om den goda anda vari man arbetar 
vid denna scen. Såsom akterna väx
te fram från händelse till drama, 
från drama till tragedi, underströko 
de med levande uttrycksfullhet ope
rans innehåll. 

De högt spända förväntningar, 
varmed man motsett Lohengrins en
tré. blevo icke gäckade. Det kan ju 
tyckas att hr Martin öhman, vad 

masken beträffar, kunnat åstadkom
ma en skönare svanriddare. Men fak
tum är att detta flärdlösa, omaske
rade anlete i längden syntes en vara 
det enda riktiga och fullt värdiga. 
Det blev nu stämmans skönhet, rö
relsernas värdighet och behag, spe
lets myndighet, som helt fick avgöra 

och helt vann segern åt den guda-
begåvade sångaren. Och för en lju
vare, älskligare Elsa av Brabant än 
fröken Inga Peters drog nog-ingen 
medeltidens riddare sitt svärd. Sån
gerskan växer märkbart med varje 
ny uppgift, och man beundrade hur 
riktigt och fint nyanserat bon här 
lagt sin roll. Man fäste sig även 
vid den utmärkta vokalisering som 
präglade bådas nu nämnda stämmor 
samt icke minst hr Eric Zettermans i 
den för operans förlopp icke ovik
tiga uppgiften som konungens här 
ropare. Däremot gick det mesta av 
sången i hr Åbys i övrigt verknings-
1 ulle .Fredrik av Telramund förlorat 
och fru Lejdström har ofta nått hög
re än i Ortruds alltför temperaments-
fullt skakade bruna slöja. 

Men dessa invändningar oavsett är 
Lohengrin-föreställningen på Stora 
Teatern en ren och oblandad njut
ning, som ingen älskare av stor och 
värdefull konst bör underlåta att se. 

Dispensât* för 

psykiskt sjuka. 
"Verksamheten i Göteborg och Stockholm. 

J&amundetfilädet 

realiseras 

e?ctta 6ÜUgtt 

ftièetg & flnbezson 

Kungspottsplafsen 1. Vet. 7235. 

De sjuka, som allmänheten hyser 
mest medkänsla med eller, kanske 
rättare, som den djupast beklagar äro 
de psykiskt angripna, de abnorma. 
Det är något skrämmande över själ
va sjukdomen, vilken lekmannen of
tast anser obotlig, och något så yt
terligt hjälplöst i de sjukas belägen
het. 

Yi se antagligen för mörkt på des
sa förhållanden. Sinnessjukvården 
har under de senaste decennierna 
gjort mycket stora framsteg, och de 
sjuka komma numera, i motsats till 
vad förr var fallet, så tidigt i åtnju
tande av läkarebehandling ocli an
staltsvård, att • sjukdomen ofta kan 
hävas och full hälsa återvinnas. Det 
är en stor procent tillfrisknade, som 
utskrivas från hospitalen. 

Härutöver göres åtskilligt för att 
bringa de psykiskt sjuka och de från 
sjukdomen återställda hjälp. Sålun
da existerar sedan år 1861 "Skydds
föreningen för sinnessjuka", vars 
verksamhet går i denna riktning. 

I Stockholm och Göteborg finnes 
därjämte upprättad en särskild dis
pensa rverksamhet för sinnessjuka. 

Lampskärmar 
Lampskärmställninyar 

Alla tillbehör. 
Billigaste priser 

Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 
GÖTEBORG, 

I huvudstaden har detta arbete på
gått - sedan den 1 jan. 1914, under 
det att verksamheten i Göteborg upp
togs först den 1 aug. förra året, se
dan stadsfullmäktige beviljat erfor
derligt belopp för anställandet av 
en dispensärsköterska. Motionen 
härom väcktes på initiativ av överlä
karen vid Göteborgs hospital d:r 
Ernst Göransson. Till dispensärskö
terska eller kurator, som den mot
svarande befattningshavaren i Stock
holm benämnes, antogs av 'hälso
vårdsnämnden översköterskan vid 
Göteborgs hospital iRöda kors-sys
tern fröken Matilda Pålsson, alltså 
en väl skolad, erfaren och prövad 
kraft. 

Vad är det för arbete kuratorn har 
att utföra? På denna i en intervju 
med Syster Matilda framställda frå
ga- fick undertecknad ett svar av 
överraskande omfattning. Vem kun
de ana, att denna verksamhet inne
slöt så många och så viktiga upp
gifter! 

Kuratorn är behjälplig . vid tran
sport. av sjuka till sjukhus. Hur 
lugnande både för dem och deras an
förvanter att i denna svåra stund ha
va en faekutbildad, förstående och 
medkännande kvinna vid sin sida! 

Ar patienten ensamstående, tar 
kuratorn hand om hans tillhörighe
ter och magasinerar dem eller över
sänder dem, om så bestämmes, till 
anhöriga, ifall sådana finnas på an

nan plats. Kontanta tillgångar sä
kerställer hon gent emot obehöriga 
samt bevakar, i alla tillämpliga fall 
den sjukes ekonomiska intressen. 
Aven efter intagningen på hospitalet 
åtnjuter patienten kuratorns omvård
nad och intresse, mottager besök av 
henne, får hennes hjälp med brev
skrivning till anhöriga på andra or
ter o. s. v. 

Ett viktigt åliggande för kuratorn 
är att upprätthålla förbindelsen mel
lan hospitalspatienterna och deras 
lamiljer. då dessa seare hava svårt 
att själva göra det. När t. ex. en 
familjefar, som icke sällan händer, är 
iltågen på hospitalet, och hustrun, 

som skall arbeta för och sköta om fa
miljen, icke hinner besöka den sjuke, 
träder kuratorn hjälpande till. Hon 
gör besök i hemmet och överbringar 
personligen färska .hälsningar där
ifrån till den sjuke, vars oro för fa-
filjen ofta är mycket stor. Om hans 
ängslan icke på detta sätt stillades, 
skulle den kunna försämra hans till
stånd eller fördröja hans tillfrisk
nande. 

Ofta är den sjuka en mor, och det 
blir elå mellan henne och maken 
samt barnen kuratorn får bära sina 
tröstande och styrkande bud och 
hälsningar. 

Innan patienter från hospitalet på 
försök hempermitteras, besöker ku
ratorn hemmet och undersöker för
hållandena ifråga om utrymme och 
om det med hänsyn till familjen, sär
skilt barnen, är lämpligt att patien
ten flyttas hem. 

På läkareordination tillser kura
torn sinnessjuka, som skötas i sina 
hem, likaså på anmodan av de sju
kas anhöriga. 

Ännu är kuratorns arbetslista icke
genomgången! Hon har fått biträda 
vid boskifte och skilsmässa, hon har 
förordnats som barnavårdsman, för
medlat inackorderingar åt utskrivna 
patienter i privata hem och sjukhem 
m. m. 

Slutligen kan nämnas, att kura
torn har en daglig mottagningstid 
för personliga rådfrågningar i allt 
som faller inom ramen för hennes 
verksamhet. Byrån är inrymd i hu
set nr 17 Nordenskjöldsgatan. 

Bland de besökande intaga de f. d. 
patienterna ett stort rum. De kom
ma för en stunds samtal och upp
muntran. Ofta också för att be om 
åuratorns förmedling ifråga om a>r-
betsanställning, en utomordentligt 
svår uppgift med hänsyn till all
mänhetens oberättigade misstro till 
f. d. psykiskt sjuka, på vilkas full
ständigt återvunna hälsa man, på
verkad av gamla vanföreställningar, 
har så svårt att tro. 

Dispensären i Stockholm, vilken 
varit i verksamhet i tio år, har nått 
en betydande utveckling. Staden 
lämnar utom anslag till avlöningen 
åt dispensärpersonalen även 5,600 
kr. årligen till understöd åt behövan
de sjuka. Bidrag till det sistnämnda 
ändamålet lämnas även av olika för
eningar och enskilda personer. 

Genom den år 1917 bildade "För
eningen för psykiskt sjuka" här dis-
pensärverksamheten i Stockholm där-
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ken — läs bara dr Schott i "Die 
Nachrichten" har en helt annan upp
fattning, du behöver alltså inte alls 
fästa dig vid min. 

Hon rodnade häftigt, och från det 
ögonblicket upphörde samtalet nä
stan helt och hållet. Han .svarade 
fåordigt och tankspritt på hennes lik
giltiga frågor. Då man var färdig, 
väntade han, att hon under en eller 
annan förevändning skulle draga sig 
tillbaka, men lugnt följde hon med 
ner till kaffebordet som vanligt. 

Han såg det med stor tillfreds
ställelse, ty han visste, att Braune 
skulle märka, om det därvidlag bli
vit någon förändring, och ingenting 
kunde vara honom mera motbjudan
de, än att tjänarna skulle få en aning 
om denna konflikt. Det gladde ho
nom, att hon i detta hänseende full
komligt förstått honom utan ord, un
der det att han å andra sidan kände 
sig djupt sårad av den köld, som 
detta hennes sätt att uppträda vitt

nade om. 
— .Tag vill bara säga dig, Henry, 

att jag nu ämnar vara med om tablå
erna vid universitetsfesten. 

— Så? Vem har lyckats övervin

na din stora, motvilja? Kanske den 
älskvärda informatorn? 

Han var icke elak, men trots den 
största självbehärskning, kunde han 
inte låta bli att åter och åter beröra 
det öppna såret. 

Hon märkte det ej. 
— Jag vill avvända misstankar

na, om jag lyckas är ju tämligen lik
giltigt. Och då professor Werther i 
går igen enträget bad mig . . . 

— Det kan ju inte vara annat än 
kärt för mig, om du på andras begä
ran gör det, som jag alltid bett dig 
om: att inte draga dig tillbaka så 
mycket. 

— Jag måste lära mig det nu, hon 
satte koppen på bordet och reste sig 
upp. Du förlåter, att jag nu går upp 
och vilar mig lite . . . 

— Ja visst, och han öppnade dör
ren för henne. Jag kommer inte till
haka hem före klockan 7. Du får 
be Grün ursäkta mig. 

Hon nickade, hennes ögon voro 
fuktiga och han stängde dörren efter 
henne. 

V. 

Efter att ha slutat sin middag, till 
vilken hon kom mycket för sent, gick 
Julie Wiesner in i sin mans rum där 
han låg och läste på den mjuka di-
vanen, som var betäckt med ett lång
hårigt, vitt skinn. 

— God dag, Eranz! Szagady 
kommer i kväll. 

— Den stackars saten! 
—- Vad menar du? 
Wiesner reste sig till hälvten och 

skrattade hånfullt, vilket just inte 
gjorde hans svampaktiga, runda an
sikte vackrare: han är alltså ditt si
sta byte . . ., nå, om redan . . .! 

— Var inte fånig nu! 
Hon satte .sig i en av de stora, rost

bruna läderstolarna, vars sits var så 
låg, att hon måste sitta med benen 
utsträckta som ett barn. Med väl
behag betraktade hon dessa väforma-
de ben i ljusgrå silkesstrumpor, som 
blott obetydligt doldes av den korta 
kjolen, och svängde fram och tillba
ka med fötterna, medan hon pratade. 

Wiesner, som snart sjunkit tillba

ka i -sitt bekväma läge, frågade söm
nigt: Vad tänker du underhålla den 
där bortskämda junkern med? 

— Först och främst med en fin 
supé, jag har just beställt kaviar hos 
Reisling. 

— Hm . . . och? 
— Va, och? 
— Tycker du det är nog? och då 

hon teg och log, tillade han harmset: 
Ensamt din tjuskraft, kära barn, bor
de då väl . . . 

— Jag har naturligtvis företrädes
vis tänkt på din tjuskraft! 

Han skrattade mot sin vilja, men 
blev plötsligt ond, ty han tålde inte, 
att man gjorde minsta anspelning 
på hans mindre fördelaktiga yttre: 

— Var så god och förskona mig 
från den där idioten! 

— Du vill alltså inte låta honom 
höra ett par av dina sista dikter? 

Han reste sig hastigt upp: Menar 
du det? Intresserar han sig för ly
rik? Tror du verkligen . . .? Och 
halvt smickrad, halvt blyg såg han 
på henne. 

Ur hennes ögon lyste det av elakt 
nöje. 

— Jaså . . ., sade Wiesner och hans 

färglösa ansikte blev ännu gråare. 
Det sårade honom djupt, när man 
gjorde sig lustig över hans poesi, ty 
det var just denna yttring av hans 
konstnärssjäl, som han själv skattade 
högst. Han liknade i det fallet större 
andar. Sin medfödda, verkligen be
tydande musikaliska begåvning skat
tade han ringa, ja, han försummade 
den nästan, men sin synnerligen 
blygsamma diktartalang överskatta
de han på ett tragikomiskt sätt. 

Och alltid var det Julie, som på 
det mest skoningslösa sätt lät honom 
känna, hur ringa hon aktade hans 
lyriska försök. Ty hon visste, att där 
kunde hon alltid träffa och såra ho
nom. 

Han for ett par gånger med han
den genom sitt tunna askblonda hår, 
som han förgäves sökte göra till en 
konstnärsfrisyr. Så reste han sig. 

— Jag måste iväg, gör vad du vill 
med din slovak. 

— Ungrare, var så god, magyar! 
— Gärna för mig eskimå. 
— Varför inte? och i det hon skrat

tande kastade huvudet tillbaka, sade 
hon: Nu vet jag, vad vi ska' göra. 
Henry har triokväll i afton, då går 
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hoppfulla sinne. Tider av tro och 
otro följa på varandra, och han anser 
sig icke överskrida gränserna för en 
förnuftig och berättigad optimism 
genom att hoppas att mänsklighetens 
samlade erfarenhet, och måhända 
en verklig, ehuru mycket långsam 
förändring till det bättre av själva 
den mänskliga naturen till sist skall 
avlägsna den brottsligaste och van
vettigaste av våra fördärvliga insti
tutioner, nämligen kriget. Och han 
tillägger trosvisst: "Vilka former 
återuppbyggandet än må taga, kom
mer kristendomen att spela sin roll 
i danandet av det nya Europa." 

I följande essayer Institutionalism 
och mystik, Ett kommande liv och 
odödlighet, Framåtskridandet samt 
Civilisationens dilemma ingår han på 
några av nutidens mest framträdande 
företeelser. Han gör det utan för
domar och utan vacklande i sin egen 
övertygelse, stundom så fördjupad, 
så förlorad i ämnet att läsaren icke 
alldeles klart kan skönja vart han 
vill hän, men alltid slutligen uppdy
kande triumferande, segerviss med en 
ny erfarenhet i famnen. Svårast är 
det kanske att utläsa hans innersta 
mening i kapitlet om mänsklighetens 
framåtskridande. Man är böjd att 
tro att han ställer sig helt solidarisk 
med den uppfattning, som, varken 
optimistisk eller pessimistisk, anser 
att "framåtskridande och tillbaka
gång endast äro den inkommande och 
utgående flodvågen i ett oföränder
ligt hav." Han är för ärlig att i 
detta fall kasta upp några fagra uto
pier, för vilka verkligheten icke giver 
stöd. När han ej kan dela den naiva 
kolarlron på att en nation som reser 
60 miles i timmen måste vara fem 
gånger så civiliserad som en, som re
ser endast tolv, nödgas han använda 
en annan värdemätare, som icke 
lämnar så lysande resultat. Fram
hållande att man på tal om detta 
ämne ofta glömmer att framåtskri
dandet innebär själva människonatu
rens förbättring djärvs han framka-
ata en undran, huruvida den modärna 

»civiliserade människan uppför sig 
bättre under samma förhållanden än 
hans förfäder skulle ha gjort. "Från
varo av frestelse", säger han, "kan 
skapa ett sken av förbättring; men 
detta är knappast vad vi mena med 
framåtskridande, och det finns ett 
gammalt ord som säger, att djävulen 
begagnar sig av det sluga knepet att 
låtsa sig vara död. Det synes mig 
vara mycket tvivelaktigt, huruvida 
vi, då vi äro utsatta för samma fres
telser, äro mer humana eller mex 
förstående eller rättvisare eller min
dre brutala än våra förfäder." Och 
han framdrar bl. a. de fruktansvärda 
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grymheterna under och efter världs
kriget i Armenien och Ryssland för 
att exemplifiera sin ståndpunkt. Av 
allt detta att döma kommer framåt
skridandets väg aldrig att, bliva mas
sans utan blott individens, och för
fattaren anser det välbetänkt att vi 
därför sänka våra förhoppningar om 
mänskligheten i stort sett till en myc
ket anspråkslös och blygsam läng
tan. 

Detta är icke pessimism utan den 
ärlige tänkarens mod att se en san
ning i ögat. Han menar därför icke 
att den mera framskridne individen 
skall slå sig till ro med sin egen ut
veckling och lämna den övriga värl
dens därhän. Tvärtom betonar han 
gång på gång den sanna kristendo
mens behov av ständig och levande 
korrespondens med verkligheten — 
ja, att det är uti denna allena den 
visar att den är. Härmed följer även 
känslan av ansvar för den komman
de generationens utveckling, och han 
råder oss att icke göra oss blinda och 
döva för de vetenskapliga upptäck
ter, som lagt verktyg i våra händer 
för våra arvtagares ' högre fysiska, 
moraliska och intellektuella utrust
ning. 

"För varje intelligent älskare av-
sitt släkte", skriver lian, "måste det
ta framstå som den mest betydelse
fulla av alla sociala frågor, och upp
muntrandet av en vetenskaplig un
dersökning i denna riktning måste 
framstå som det mest hoppingivande 
medel att understödja mänsklighetens 
framåtskridande. Det närbesläktade 
problemet att reglera nativiteten, så 
att man skapar bästa möjliga för
hållanden för ett lands invånare må
ste också inom en snar framtid upp
taga alla sociologers intresse. 

Märkliga ord av en prästman! Ett 
ännu märkligare och hoppfullare 
tidsteaken är att den åsikt de före
träda börjar uppstå i de mest skilda 
läger inom samhället. Överbefolk
ningen i hela världen med ty åtföl
jande konsekvenser synes äntligen iia 
öppnat mänsklighetens blick för nöd
vändigheten att, först och främst ge
nom en förnuftig begränsning, av 
jorden skapa den drägliga plats, varå 
det blir möjligt för människorna att 
förverkliga sina ideal. 

Ovanstående ger endast en svag 
föreställning om d:r Inges grundliga, 
lärorika *)ch ofta intresseväckande 
behandling av tidens stora problem. 
Han är en av de många som längta 
efter en tidens pånyttfödelse — och 
en av de få som våga förkunna att 
denna måste ske inom det religiösa 
och andliga livet, emedan ingen rin
gare kraft kan omgestalta livet i vå
ra samhällen i önskad och efterläng
tad riktning. 
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Blandat. 

Professor F. W. Burstall vid Bir
minghams universitet liar i en före
läsning förklarat, att människan är 
den sämst konstruerade av jordens 
alla varelser. — Människan, säger 
han, skulle kunnat utföra dubbelt så 
mycket arbete, om hon varit klotfor-
mig och utrustad med vingar. 

Professor B:s bekymmer är onö-
ligt. Människan är fullt nöjd med 
sin skapnad. Hon har nämligen in-
'|en längtan efter en fördubblad ar
betsbörda. 

Lilla Göran är en mycket ringa 
medlem av kvarterets pojkskara. 

Han är snäll och väluppfostrad, 
han har runda äppleröda kinder, han 
är rent vagen och välklädd, utan att 
det faller någon av de andra in att 
för den skull se på honom med väl
behag. Han har ofta karamellpå
sar, som de andra ogenerat och själv
klart vittja, utan ätt visa honom nå
gon ;som helst egard. eller tacksamhet 
för den tysta tillåtelsen. 

Vad är det hos pysen, isom gör 
honom 1 i 11 den minst vjirde i hela 
flocken? 

Han är bara fem år, medan de 
andra i leklaget äro mellan 7 och 8 
år! Han är den minste och svagaste. 
Han kan inte springa lika fort som 
de andra, inte hoppa, inte kast:; sten, 
inte slåss med samma kläm. Han 
är på grund härav föremål för det 
mest uppriktiga samfällda förakt, 
och en dag antar man med acklama
tion ledarens förslag, att Göran 
skall tilltala de stora pojkarne med 
deras efternamn, Anderson, Petter
son. Blomberg o. s. v., men själv 
skall han fortfarande öknämnas 
"Jösse". 

Större smälek kan egentligen inte 
tänkas. 

Men en dag stiger Göran lång
samt ut genom porten till gatan och 
intar en vårdslöst elegant attityd 
med ryggstöd mot staketet. Hans 
ansikte utstrålar kallt lugn och hög 
självkänsla. Han söker icke säll
skap. Han väntar. 

Och de komma. Alla pojkarne 
närma sig honom dröjande, förhäx
ade, storögda, gapande, undrande. 

— Ja, säger Göran och sträcker 
lram det ena benet, jag har fått 
stövlar av min mamma. Varför har 
inte Anderson, Petterson, Blomberg 
och ni andra också stövlar??? 

De tillfrågade se ointelligent ner 
på sina kortskaftade leriga kängor, 
på varandra, på Göran men allra 
mest på hans blänkande stövlar. In
gen svarar. 

Och G öran, som eljes brukar fjaii-

ta efter de andra pojkarna, vilka 
finna ett icke obetydligt nöje i att 
springa ifrån honom, skrider nu 
stram och bredbent bort till den sto 
ra obebyggda tomten, där det finns 
fullt med små insjöar, i vilka. 1er 
vattnet i det rådande blidvädret går 
öppet. 

Till pojkarne som, kutryggiga och 
tillplattade, traska efter, kastar han 
över axeln några ord, vilkas inne
börd de knappast fatta: 

— Det är inga vanliga stövlar! 
Dom är av gummi! Dom är vatten

täta! 

Och han gångar sig rakt ut i den 
största insjön, där det blåser små 
krusiga böljor och där vattnet är 
så djupt, att det räcker honom nära
på till knäna, strax ovanför vilka 
gummistövla rnes härlighet slutar. 
Han står där i tio minuter, oberörd, 
överlägsen, med mössan på nacken, 
händerna i kavajfickorna, blicken i 
skyn och munnen spetsad till en 
vissling. 

Utan brådska tågar han från pöi 
till pöl för att mäta deras djup, tro
get följd av pojkskaran. Han är 
icke som förr på sladden utan i té-
ten; det är han, som bestämmer vad 
som skall ske, och när han från den 
sista lergropen återvänder till sta
ketet för att stödd däremot i nåder 
tillåta de stora pojkarne att fingra 
på stövelskaften, är hans triumf 
fullständig. 

Från den dagen är Göran en an
nan. Han är inte längre foglig, be
skedlig, tålig, längtande efter med
känsla och vänlighet utan säker och 
mopsig. Hans världssyn är en an
nan. Att hoppa bock och kasta sten 
— vad är det egentligen för märk
värdigt med det? Kan inte vem som 
hälst det? Men vem är det isom har 
gummistövlar?? Vem är det som 
kan stå i vatten hela dan utan att 
bli våt??? 

Göran känner sig helt i nivå med 
sina kamrater. Han krusar ingen, 
han äter själv upp sina karameller, 

Finare lingerier 
kunna med en förvånansvärd lätthet färgas om 
med Twink till läckra och matta nyanser. 

Våra 24 Twink-färger stå till tjänst vid alla 
de små ändringar, som måste göras i varje dams 
garderob. 

Att piffa upp urblekta plagg eller att helt 
och hållet omfärga dem går mycket lätt med 
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och han kallar de stora pojkarne vid 
förnamn. Det händer också ibland, 
att han med tanke på gångna tider o. 
när han är tillräckligt nära den egna 
porten, öknämner dem. 

Göran kan sålunda knappast läng
re kallas en rar, älsklig och välupp-
fostrad liten pojke, men icke förty 
åtnjuter, han sina kamraters fulla 
högaktning och sympati. Han är 
visserligen fortfarande den minste, 
men han har stövlar. Han hoppar 
och kastar dåligt, men han kan stå 
i vatten. Han är något alldeles ena
stående i sitt slag. Han har det in
gen annan har, han kan det ingen 
annan kan. Man kallar honom inte 

ingre "Jösse" utan "Göran", och 
man ber honom vackert, gej honom 
äpplen och karameller för att han 
skall vara så nådig att utföra sin 
stora, konst att stå i vattep. Även 
barnen från de andra kvarteren kom
ma .som åskådare, och Görans leklag 
känner sig i hög grad ärat av att 
äga honom i isin krets. 

Crayon. 

Telefon 4314 10365. 

Vad skall man 
skriva ? 

Professor Lew Sarett, själv för
fattare, höll nyligen ett föredrag in
för journalister i Chicago och talade 
därvid bl. a. om konsten "att ta" den 
tidningsläsande allmänheten. 

Det finns, framhöll han. tre olika 
sätt att välja mellan. 

1. Skriv vad allmänheten vill ha. 
2. Skriv vad allmänheten icke 

vill ha, 

3. Skriv vad du själv känner dig 
manad att skriva. Gör det utan att 
tänka på, hur det skall falla allmän
heten i smaken. 

Metoden 11 :r 1 iir den lättaste och 
i ekonomiskt hänseende fördelaktiga-
te. Skriv om hur man kan leva 

1 lott utan att behöva arbeta, laga 
sensation, och du skall finna talrika 
läsare, få goda inkomster och kunna 
leva kräsligen. Men när du slutat 
ditt jordeliv, så är du borta och 
glömd, och allt vad du skrivit är 
icke värt en tändsticka att tända eld 
på skräpet med. Vad du sagt har 
icke mer betydelse än om det pladd-
rats av en papegoja. 

Föredrar du metoden n:r 2, måste 
du också taga reda på vad allmän
heten vill ha för att sedan kunna 
skriva något helt annat. Läsekretsen 
kommer icke att omfatta dig med 
någon sympati, men den skall vara 
nyfiken på vilka galenskaper du kan 
litta på. Sådant där kan ha sitt 
nöje. Det händer nämligen att man 
retar en och annan så grundligt, att 
de gå åstad och göra något nyttigt. 
Men guld skänker metoden just icke. 

Väljer du den tredje metoden, må
ste du ge det bästa du har inom dig. 
Framställ dina egna tankar, dina eg
na känslor, dina egna erfarenheter, 
dina egna syner och skriv ned det 
på ditt eget sätt. Var dig själv och 
gå dina egna vägar, även om dir nå
gon gång skulle bryta mot gamla 
åsikter och traditioner. Din över
tygelses värme, dina känslors glöd 
skall ge liv åt dina ord. Vad du 
skriver kommer att präglas av den 
personlighet, som står bakom — 
nämligen av dig själv. 

•••••••• 
Bemärk 

J vårt urval av prima Sybehör j 
! ocli Garneringsartildar. ! 
; Ar platsens ojämförligt största ocli J 
• bäst sorterade. S • I 
J Genom våra fördelaktiga inköps- \ 
S källor garanteras lägsta möjliga j 
J priser. 

Alltid det modernaste. 

I G1LLBLADS ÄI 

Livet i Bergslagen 

i helg och socken under gångna tider 
det är vad som skildras i Redaktör 
A. G. Peterssons genealogiska 

bokarbeten 

MÅNSSLÄKTEN 

KEXSUNDSSLÄKTEN 

NYTORPSSLÄKTEN, 8 kr. vard. 

ÅSJÖH YTTESLÄKTEN 

5 kr. plus porto per postförskott. 
Distribueras endast från förf:s eget 

förlag, adr.: Kristinehamn. 

a n v ä n d  e n l i g t  b r u k s a n v i s n i n g e n  
giver ett storartatresultat^ 

Endast på detta sätt kan du lia 

f r a m  t i l l  d e n  v e r k l i g a  l ä s e k r e t s e n ,  

alla goda människors varma, aP 
pande hjärtan. Du kommer nog1 

att samla gods -och guld, men ^ 
du dör skall du leva kvar i va ^ 
skrivit och det skall dröja l«inoe 

nan du helt Jörgätes. 

Vita Bandets ^5-åi*sjubiUi,tt1 

högtidlighölls av Göteborg*wi 
tionen med en värdig 01 1 a ^ 
fest i K. F. U. M:s stora sal 

febr. Redogörelsen for ore"rksaj,i-
omfattande och gagnande 
het under de gångna ar® 

av fröken Celui Adler. £öredrag 
upptog därjämte ännu e 
samt musik och sång-

Vad i mig dör, är ej ,ljl<- jlV, 
vad i mig lever, 1 1111 Jergång-

-i# * *] a' 

Offentliga^ öjen. 

S t o r a  T e a t e r n  
" , 1 1 30 Billighet,smatmé : 
Söndag kI- '  .. _ 

BAJADÄKEN. 

-30 BillighetsförestiUlning med 

matinépriser: 

TIGGARSTUDENTEN. 

Måndag kl. 7 : 

Lohengrin. 

BLOMSTER 
hä lsn ingar  
over hela jorden. 
R • o HovleveraiC 
Beställningar a blommor omhe«- • 
nadsfritt under garanti for ^^"st-
utförande å alla platser av °msoigsfnll{ 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 1 

Lorensbergsteatern. 
jo® kl 1,30 Billighetsmatiiié: Söndag l' 
DEN STORA ROLLEN. 

Varje afton kl. 8 : 

Liliom. 

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

f j y a  T e a t e r n .  
, „ kl 1,30 näst sista gången: ^gndag * 

FABRIKSTÖSEN. 

Sista veckan, varje afton kl. 8: 

Annonsera. 

L i l l a  T e a t e r n .  
Lördag och söndag kl. 7 och 9 : 

övriga dagar kl. 8: 

grödorna Östermans huskors. 
Söndag kl. 1,30 Mâtiné: 

HEMSLAVINNOR. 

- " Telegr, Vasa 
Medlem av Föreningen för Kl 
ställningsförmedling samt de inte™?6" 
nella organisationerna F T T) ; TT A °" 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlemmat 

SfUj cLl itvpr! .7~f -ff,, tj 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

a t alla. sfcanJter TV̂ ÅJLJEN 
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AKTIEBOLAGET ¥ "FABRIKEN 

MAGASIN 

KUN G SO AT. 5/ • TEL. 9179 

Senaste nyheterna 

inkomna 

Ccatcr. 
STORA TEATERN 

Lohengrin. 

Mail kommer ovillkorligen i en 
alldeles särskild andaktsstämning 
vid åhörandet av stor musik. Det 
w vila och vederkvickelse på samma 
gång, och man vill gärna tro att en 
publik, som njutit sin afton på ett 
»ådant sätt skall ha en behållning 
som verkar andligen uppbyggande 
°ch stärkande. Skönheten har för 
® stund tagit alla sinnen i besitt-
™g själen har med andra ord 
ftr några timmar fått besöka sitt 
verkliga fosterland. 

TAPISSERi^VO 
Qff . DETALJ A-7/f o. Hamng.il. 1 tr 

SNIABS 
Handarbeten och 

Material 

^EBQS 

Man fylldes av dylika känslor in
for Wagner-föreställningen på Sto
ra teatern. Själva ämnet i Lohen
grin, sagan om den okände riddaren 
som räddar en jungfrus ära oph i 
gengäld kräver att hon aldrig skall 
spörja honom om hans ursprung och 
namn, utan endast älska och tro in
nesluter en symbolisk sinnebild av 
fill mänsklig lycka. När tvivlet bör
jar få insteg, och hon för att tro må
ste veta, flyr lyckan, och kärleken 
mister sin jordiska hamn . T den av 
svanen dragna vita snäckan, som Lo
hengrin en gång kom såsom det stora 
undret i Lisa av Brabants liv, drar 
han ånyo gåtfullt bort till obekanta 
land, medan hans unga brud dör av 
grämelse och sorg. 

Att fa den rätta helhetsstämnin
gen över ett dylikt verk, att låta mu
siken belysa legenden och legenden 
musiken så att båda framspringa som 
ton och syn ur samma dikt är en stor 
och krävande uppgift. Musikaliskt 
äger ju Göteborg alla möjligheter. 
Men att även det övriga, trots rent 
tekniskt sett begränsade resurser, 
förmådde skänka ett så vackert och 
helgjutet totalintryck som det gjorde 
vittnar på det mest eminenta sätt 
om den goda anda vari man arbetar 
vid denna scen. Såsom akterna väx
te fram från händelse till drama, 
från drama till tragedi, underströko 
de med levande uttrycksfullhet ope
rans innehåll. 

De högt spända förväntningar, 
varmed man motsett Lohengrins en
tré. blevo icke gäckade. Det kan ju 
tyckas att hr Martin öhman, vad 

masken beträffar, kunnat åstadkom
ma en skönare svanriddare. Men fak
tum är att detta flärdlösa, omaske
rade anlete i längden syntes en vara 
det enda riktiga och fullt värdiga. 
Det blev nu stämmans skönhet, rö
relsernas värdighet och behag, spe
lets myndighet, som helt fick avgöra 

och helt vann segern åt den guda-
begåvade sångaren. Och för en lju
vare, älskligare Elsa av Brabant än 
fröken Inga Peters drog nog-ingen 
medeltidens riddare sitt svärd. Sån
gerskan växer märkbart med varje 
ny uppgift, och man beundrade hur 
riktigt och fint nyanserat bon här 
lagt sin roll. Man fäste sig även 
vid den utmärkta vokalisering som 
präglade bådas nu nämnda stämmor 
samt icke minst hr Eric Zettermans i 
den för operans förlopp icke ovik
tiga uppgiften som konungens här 
ropare. Däremot gick det mesta av 
sången i hr Åbys i övrigt verknings-
1 ulle .Fredrik av Telramund förlorat 
och fru Lejdström har ofta nått hög
re än i Ortruds alltför temperaments-
fullt skakade bruna slöja. 

Men dessa invändningar oavsett är 
Lohengrin-föreställningen på Stora 
Teatern en ren och oblandad njut
ning, som ingen älskare av stor och 
värdefull konst bör underlåta att se. 

Dispensât* för 

psykiskt sjuka. 
"Verksamheten i Göteborg och Stockholm. 

J&amundetfilädet 

realiseras 

e?ctta 6ÜUgtt 

ftièetg & flnbezson 

Kungspottsplafsen 1. Vet. 7235. 

De sjuka, som allmänheten hyser 
mest medkänsla med eller, kanske 
rättare, som den djupast beklagar äro 
de psykiskt angripna, de abnorma. 
Det är något skrämmande över själ
va sjukdomen, vilken lekmannen of
tast anser obotlig, och något så yt
terligt hjälplöst i de sjukas belägen
het. 

Yi se antagligen för mörkt på des
sa förhållanden. Sinnessjukvården 
har under de senaste decennierna 
gjort mycket stora framsteg, och de 
sjuka komma numera, i motsats till 
vad förr var fallet, så tidigt i åtnju
tande av läkarebehandling ocli an
staltsvård, att • sjukdomen ofta kan 
hävas och full hälsa återvinnas. Det 
är en stor procent tillfrisknade, som 
utskrivas från hospitalen. 

Härutöver göres åtskilligt för att 
bringa de psykiskt sjuka och de från 
sjukdomen återställda hjälp. Sålun
da existerar sedan år 1861 "Skydds
föreningen för sinnessjuka", vars 
verksamhet går i denna riktning. 

I Stockholm och Göteborg finnes 
därjämte upprättad en särskild dis
pensa rverksamhet för sinnessjuka. 

Lampskärmar 
Lampskärmställninyar 

Alla tillbehör. 
Billigaste priser 

Största urval. 

A/B FERD. LUNDQUIST & Co. 
GÖTEBORG, 

I huvudstaden har detta arbete på
gått - sedan den 1 jan. 1914, under 
det att verksamheten i Göteborg upp
togs först den 1 aug. förra året, se
dan stadsfullmäktige beviljat erfor
derligt belopp för anställandet av 
en dispensärsköterska. Motionen 
härom väcktes på initiativ av överlä
karen vid Göteborgs hospital d:r 
Ernst Göransson. Till dispensärskö
terska eller kurator, som den mot
svarande befattningshavaren i Stock
holm benämnes, antogs av 'hälso
vårdsnämnden översköterskan vid 
Göteborgs hospital iRöda kors-sys
tern fröken Matilda Pålsson, alltså 
en väl skolad, erfaren och prövad 
kraft. 

Vad är det för arbete kuratorn har 
att utföra? På denna i en intervju 
med Syster Matilda framställda frå
ga- fick undertecknad ett svar av 
överraskande omfattning. Vem kun
de ana, att denna verksamhet inne
slöt så många och så viktiga upp
gifter! 

Kuratorn är behjälplig . vid tran
sport. av sjuka till sjukhus. Hur 
lugnande både för dem och deras an
förvanter att i denna svåra stund ha
va en faekutbildad, förstående och 
medkännande kvinna vid sin sida! 

Ar patienten ensamstående, tar 
kuratorn hand om hans tillhörighe
ter och magasinerar dem eller över
sänder dem, om så bestämmes, till 
anhöriga, ifall sådana finnas på an

nan plats. Kontanta tillgångar sä
kerställer hon gent emot obehöriga 
samt bevakar, i alla tillämpliga fall 
den sjukes ekonomiska intressen. 
Aven efter intagningen på hospitalet 
åtnjuter patienten kuratorns omvård
nad och intresse, mottager besök av 
henne, får hennes hjälp med brev
skrivning till anhöriga på andra or
ter o. s. v. 

Ett viktigt åliggande för kuratorn 
är att upprätthålla förbindelsen mel
lan hospitalspatienterna och deras 
lamiljer. då dessa seare hava svårt 
att själva göra det. När t. ex. en 
familjefar, som icke sällan händer, är 
iltågen på hospitalet, och hustrun, 

som skall arbeta för och sköta om fa
miljen, icke hinner besöka den sjuke, 
träder kuratorn hjälpande till. Hon 
gör besök i hemmet och överbringar 
personligen färska .hälsningar där
ifrån till den sjuke, vars oro för fa-
filjen ofta är mycket stor. Om hans 
ängslan icke på detta sätt stillades, 
skulle den kunna försämra hans till
stånd eller fördröja hans tillfrisk
nande. 

Ofta är den sjuka en mor, och det 
blir elå mellan henne och maken 
samt barnen kuratorn får bära sina 
tröstande och styrkande bud och 
hälsningar. 

Innan patienter från hospitalet på 
försök hempermitteras, besöker ku
ratorn hemmet och undersöker för
hållandena ifråga om utrymme och 
om det med hänsyn till familjen, sär
skilt barnen, är lämpligt att patien
ten flyttas hem. 

På läkareordination tillser kura
torn sinnessjuka, som skötas i sina 
hem, likaså på anmodan av de sju
kas anhöriga. 

Ännu är kuratorns arbetslista icke
genomgången! Hon har fått biträda 
vid boskifte och skilsmässa, hon har 
förordnats som barnavårdsman, för
medlat inackorderingar åt utskrivna 
patienter i privata hem och sjukhem 
m. m. 

Slutligen kan nämnas, att kura
torn har en daglig mottagningstid 
för personliga rådfrågningar i allt 
som faller inom ramen för hennes 
verksamhet. Byrån är inrymd i hu
set nr 17 Nordenskjöldsgatan. 

Bland de besökande intaga de f. d. 
patienterna ett stort rum. De kom
ma för en stunds samtal och upp
muntran. Ofta också för att be om 
åuratorns förmedling ifråga om a>r-
betsanställning, en utomordentligt 
svår uppgift med hänsyn till all
mänhetens oberättigade misstro till 
f. d. psykiskt sjuka, på vilkas full
ständigt återvunna hälsa man, på
verkad av gamla vanföreställningar, 
har så svårt att tro. 

Dispensären i Stockholm, vilken 
varit i verksamhet i tio år, har nått 
en betydande utveckling. Staden 
lämnar utom anslag till avlöningen 
åt dispensärpersonalen även 5,600 
kr. årligen till understöd åt behövan
de sjuka. Bidrag till det sistnämnda 
ändamålet lämnas även av olika för
eningar och enskilda personer. 

Genom den år 1917 bildade "För
eningen för psykiskt sjuka" här dis-
pensärverksamheten i Stockholm där-

yitaersläj 

R O M H N  
mt 

ï l s e  L e s k i e n .  

uktoriserad översättning 
av Magnhild Lindberg. 

îta» viîa"^011 SlagS' jaS skulle nä" 
% drij? barns% religiös idé, 

"Vk i ki„ennR 'lam och t'ar sig i- 1 kl » 
finnes l"'1' Vackm linjer, även 
â5il%tirfKmiûar avsikt%t domna 

da*sen ni r°' Men när man vm 

aH tid . ka moderna tankar 
> 1 - -  s ö n d e r s l i t e n h e t ,  d e s s  
ar^'?6r och'r '0r^an<}e, dess vill-

' ,!i'i anjw lvivlan, vad kan det 
r'den Hllni

an lammad rörelse, för-
UlUnS. osäker takt! Kriti

ken — läs bara dr Schott i "Die 
Nachrichten" har en helt annan upp
fattning, du behöver alltså inte alls 
fästa dig vid min. 

Hon rodnade häftigt, och från det 
ögonblicket upphörde samtalet nä
stan helt och hållet. Han .svarade 
fåordigt och tankspritt på hennes lik
giltiga frågor. Då man var färdig, 
väntade han, att hon under en eller 
annan förevändning skulle draga sig 
tillbaka, men lugnt följde hon med 
ner till kaffebordet som vanligt. 

Han såg det med stor tillfreds
ställelse, ty han visste, att Braune 
skulle märka, om det därvidlag bli
vit någon förändring, och ingenting 
kunde vara honom mera motbjudan
de, än att tjänarna skulle få en aning 
om denna konflikt. Det gladde ho
nom, att hon i detta hänseende full
komligt förstått honom utan ord, un
der det att han å andra sidan kände 
sig djupt sårad av den köld, som 
detta hennes sätt att uppträda vitt

nade om. 
— .Tag vill bara säga dig, Henry, 

att jag nu ämnar vara med om tablå
erna vid universitetsfesten. 

— Så? Vem har lyckats övervin

na din stora, motvilja? Kanske den 
älskvärda informatorn? 

Han var icke elak, men trots den 
största självbehärskning, kunde han 
inte låta bli att åter och åter beröra 
det öppna såret. 

Hon märkte det ej. 
— Jag vill avvända misstankar

na, om jag lyckas är ju tämligen lik
giltigt. Och då professor Werther i 
går igen enträget bad mig . . . 

— Det kan ju inte vara annat än 
kärt för mig, om du på andras begä
ran gör det, som jag alltid bett dig 
om: att inte draga dig tillbaka så 
mycket. 

— Jag måste lära mig det nu, hon 
satte koppen på bordet och reste sig 
upp. Du förlåter, att jag nu går upp 
och vilar mig lite . . . 

— Ja visst, och han öppnade dör
ren för henne. Jag kommer inte till
haka hem före klockan 7. Du får 
be Grün ursäkta mig. 

Hon nickade, hennes ögon voro 
fuktiga och han stängde dörren efter 
henne. 

V. 

Efter att ha slutat sin middag, till 
vilken hon kom mycket för sent, gick 
Julie Wiesner in i sin mans rum där 
han låg och läste på den mjuka di-
vanen, som var betäckt med ett lång
hårigt, vitt skinn. 

— God dag, Eranz! Szagady 
kommer i kväll. 

— Den stackars saten! 
—- Vad menar du? 
Wiesner reste sig till hälvten och 

skrattade hånfullt, vilket just inte 
gjorde hans svampaktiga, runda an
sikte vackrare: han är alltså ditt si
sta byte . . ., nå, om redan . . .! 

— Var inte fånig nu! 
Hon satte .sig i en av de stora, rost

bruna läderstolarna, vars sits var så 
låg, att hon måste sitta med benen 
utsträckta som ett barn. Med väl
behag betraktade hon dessa väforma-
de ben i ljusgrå silkesstrumpor, som 
blott obetydligt doldes av den korta 
kjolen, och svängde fram och tillba
ka med fötterna, medan hon pratade. 

Wiesner, som snart sjunkit tillba

ka i -sitt bekväma läge, frågade söm
nigt: Vad tänker du underhålla den 
där bortskämda junkern med? 

— Först och främst med en fin 
supé, jag har just beställt kaviar hos 
Reisling. 

— Hm . . . och? 
— Va, och? 
— Tycker du det är nog? och då 

hon teg och log, tillade han harmset: 
Ensamt din tjuskraft, kära barn, bor
de då väl . . . 

— Jag har naturligtvis företrädes
vis tänkt på din tjuskraft! 

Han skrattade mot sin vilja, men 
blev plötsligt ond, ty han tålde inte, 
att man gjorde minsta anspelning 
på hans mindre fördelaktiga yttre: 

— Var så god och förskona mig 
från den där idioten! 

— Du vill alltså inte låta honom 
höra ett par av dina sista dikter? 

Han reste sig hastigt upp: Menar 
du det? Intresserar han sig för ly
rik? Tror du verkligen . . .? Och 
halvt smickrad, halvt blyg såg han 
på henne. 

Ur hennes ögon lyste det av elakt 
nöje. 

— Jaså . . ., sade Wiesner och hans 

färglösa ansikte blev ännu gråare. 
Det sårade honom djupt, när man 
gjorde sig lustig över hans poesi, ty 
det var just denna yttring av hans 
konstnärssjäl, som han själv skattade 
högst. Han liknade i det fallet större 
andar. Sin medfödda, verkligen be
tydande musikaliska begåvning skat
tade han ringa, ja, han försummade 
den nästan, men sin synnerligen 
blygsamma diktartalang överskatta
de han på ett tragikomiskt sätt. 

Och alltid var det Julie, som på 
det mest skoningslösa sätt lät honom 
känna, hur ringa hon aktade hans 
lyriska försök. Ty hon visste, att där 
kunde hon alltid träffa och såra ho
nom. 

Han for ett par gånger med han
den genom sitt tunna askblonda hår, 
som han förgäves sökte göra till en 
konstnärsfrisyr. Så reste han sig. 

— Jag måste iväg, gör vad du vill 
med din slovak. 

— Ungrare, var så god, magyar! 
— Gärna för mig eskimå. 
— Varför inte? och i det hon skrat

tande kastade huvudet tillbaka, sade 
hon: Nu vet jag, vad vi ska' göra. 
Henry har triokväll i afton, då går 
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jämte kunnat kompletteras med en 
poliklinik för hjälpbehövande, var
jämte den sendan 1919 förfogar över 
ett konvalescenthem, "Fannys min
ne", med ett 20-tal platser, till vilket 
medel erhållits genom en stor enskild 
donation. Det kan i förbigående 
nämnas, att kuratorn för de psykiskt 
sjuka även i huvudstaden är en kvin
na, nämligen fröken Gertrud Rodhe. 

Göteborgsdispensären står sålunda 
långt efter huvudstadens, men det 
råder icke tvivel om, att denna så 
behjärtansvärda och för varje män
niskovän så glädjande verksamhet 
också i Göteborg skall finna ett 
starkt stöd både hos de myndighe
ter, vilka äro närmast intresserade 
och hos enskilda, som ömma för den 
lidande nästan. 

foten. 
]Madame pavlovas råd. 

Madame Anna Pavlova, den 
världsbekanta ryska danserskan, 
har vänt sig till sina medsystrar för 
att ge dem en del goda råd ifråga 
om fotens vård. Hon tänker därvid 
icke blot på de s. k, lyxkvinnorna, 
utan även på husmödrarne och yr-
kesutövarne, vilkas fötter under det 
dagliga arbetet utsättas för hård på
frestning. 

Skodonen, säger hon, skola icke 
vara så åtsittande, att de förlama 
fotens muskler utan tvärtom så rym
liga, att man fritt kan röra tårna 
upp och ned, kröka dem och sprida 
ut dem som en solfjäder! Låga klac
kar ! Olika skodon ute och inne ! De 
senare skola vara mycket mjuka, 
mycket lättta. Varje kvinna, som är 
mån om att äga friska fötter, bör 
skaffa sig minst fyra par skodon att 
byta med. Spara på hattar, konfekt 
oeh biobesök, men gör er till ägare 
av fyra par skodon, som ni byter 
för varje dag. Ställ de lediga sko
donen till vädring och låt solen skina 
ned i dem. Låt dem emellanåt få en 
lätt invärtes duschning med en de
sinficerande vätska. Kom ihåg att 
allting vad man har på sig göres rent, 
men ingen tänker på skodonen! 

Gymnastisera tårna genom att bö
ja dem upp och ned och genom att 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

^— 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 

spänna ut dem åt sidorna. Hjälp till 
med handen, tills tårnas genom 
overksamhet förlamade muskler åter
få sin rörelseförmåga. Dessa övnin
gar underlätta blodcirkulationen. 
När denna är god, blir det inga för
hårdnader i huden. Lider ni av så
dana, så ge akt på edra fötter och 
när en förhårdnad synes vilja upp-, 
stå, så gnid den med en pimpsten. 
Stärk fötterna genom tvättningar 
med salt vatten. 

När man går, skall man inte sätta 
ner tån eller hälen först utan hela 
foten på en gång. Att gå utåt med 
tårna är onaturligt. Tån skall vara 
vänd rakt framåt. Pekar den något 
litet inåt så är ingen skada skedd. 

Giv akt på er kroppsvikt. Föt
terna är icke konstruerade för vilken 
vikt som hälst. Blir bördan för 
tung, förändras även en av. naturen 
god och präktig fot till plattfot. 

Rur länge kan 
människan und
vara sömnen? 
Apropå ämnet kinkiga barn berät

tade en moder härom dagen i ett 
damsällskap att hennes yngsta baby 
hållit henne vaken i ett halvt års tid, 
under vilken tid hon ej fått en blund 
i sina ögon. Någon i sällskapet till-
lät sig invända att en så lång vaka 
utan sömn helt enkelt vore omöjlig. 
Hon hade knappt yttrat sina tvivels
mål innan en annan moder uppkalla
des till den förstnämndas försvar, 
framhållande att dennas uppgifter 
alls icke voro osannolika, då hon 
själv vakat ungefär lika lång tid vid 
ett av sina barns sjukläger. Samta
let upplågade till en häftig dispyt, 
som delade sällskapet i två läger och 
varunder uttalanden fälldes som vi
sade att i allmänhet de största me-
ningsskiljaktigheter råda angående 
spörsmålet hur länge människan 
över huvud taget kan undvara söm
nen. 

Härmed betvivlas ej att nämnda 
mödrar själva voro fullt övertygade 
om sanningsenligheten i sina uppgif
ter. Den långa och sannolikt myc
ket ansträngande period deras vila 
störts av ett sjukt barn står för dem 
som en enda oavbruten kädja av 
sömnlösa nätter och dagar. 

Men att sova och sova är i själva 
verket ett svävande begrepp, varom 
många misstag göras. Hur ofta 
händer det ej att man tror sig endast 
ha slumrat till, då man i stället sovit 
i timtal! Och vem känner ej detta 
plötsliga uppsprittande strax efter 
insomnandet, då man sovit kanske 
endast några minuter men dock kän
ner sig fullsövd och utvilad som om 
man njutit vilan en hel natt? I all
mänhet sova vi nog mycket mer än 
vi veta, och talet om långvarig sömn-

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans TrieotunderklM-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Stiektäcken. Prima Ylle- oeh Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 samt à stufvar. t Till Tricotstickerskor lämnas rabatt å garner 

löshet- och otroligt långa vakor är of
tast ett ofrivilligt och fromt själv
bedrägeri. 

Icke dessmindre kvarstår faktum 
att olika människor i mycket olika 
grad kunna undvara sömnen. Frå
gan är nu hur länge människan 
längst kan undvara denna för kropp 
och själ oumbärliga rekreation som 
sömnen ensam förmår giva? Då det 
säkerligen skulle vara av allmänt 
intresse att få denna fråga utredd 
och därmed många nu rådande vill
farelser skingrade, vädja vi i detta 
syfte till kvinnorna och alldeles sär
skilt till de på detta område mest 
sakkunniga bland dessa, såsom möd
rar och sjuksköterskor, att enligt 
gjorda erfarenheter inkomma med 
uttalanden. En sammanställning av 
dessa bör kunna ge ett ganska till
förlitligt och belysande svar på det 
alla intresserande spörsmålet: 

Hur länge kan människan längst 
undvara sömnen? 

Säg det med 
blommor ! 

Det torde för mången ännu vara 
en nyhet, att blommor, som man på 
förmiddagen beställer hos en blom
sterhandlare på sin ort, redan på ef
termiddagen samma dag kunna leve
reras på de flesta större orter i lan
det. Har man råkat glömma jsin 
anförvants namnsdag kan man så
lunda -så sent som på dagen ifråga 
reparera skadan genom att sända 
denne en blomsterhälsning, ett sätt 
att ihågkomma denne, varöver han 
säkert skall bliva mycket gladare än 
över endast ett telegram. 

Men det är icke endast vid anför
vanters och goda vänners namnsda
gar och födelsedagar, som en blom
sterhälsning är den lämpligaste gå
van, utan även vid andra högtidsda
gar och viktigare tillfällen av skilda 
slag för att icke nämna den dag då 
stoftet av någon av våra kära föres 
til sin sista viloplats. 

Det är för att borteliminera de be
svärligheter, vilka de långa avstån
den förorsaka vid sändandet av 
blomstergåvor, som Föreningen för 
Blomsterbeställningsförmedling bil
dats, och under den korta tid som 
den i tysthet verkat har det visat sig 
att allmänheten livligt uppskattat de 
fördelar densamma bereder. 

Idén i det hela är helt enkelt den, 
att när en blomsterhandlare motta
ger en beställning å blommor att le
vereras å annan ort, översänder han 

beställningen till en kollega därstä
des i stället för att packa in blom
mor och sända dem dit. Ett utbyte 
av beställningar äger sålunda rum, 
varigenom frakt- och emballagekost
naderna, vilka ibland uppgå till stör
re belopp än blommornas värde, all
deles bortfalla på samma gång som 
blommorna komma fram absolut frä
scha och fina. Vid transporter med 
post eller järnväg bliva de utsatta 
för frost, torka, stötar etc. oeh fram
komma ibland rätt betydligt skam
filade, ja, t. o. m. totalt fördärvade. 
Detta har avhållit mången från att 
sända blommor även då han gärna 
velat göra det. 

Som ytterligare fördelar tillkom
mer, att mottagaren får blommorna 
hemsända till sig prydligt ordnade 
och omsorgsfullt inslagna liksom vid 
direkt inköp i en butik och slipper 
besväret med att hämta paketet vid 
postkontoret eller järnvägsstationen 
eller att bekosta hemforslingen. 

Förmedlingen sker utan någon ex
tra kostnad om beställningen inkom
mit i så god tid att den hinner över
sändas pr post, endast om telefon
samtal eller telegram blir nödvändigt 
tillkommer kostnaden härför. 

Vid leveransens utförande beräk
nas blommornas pris till det på leve<-
ransorten vanligen gällande, och då 
föreningen har till uppgift även att 
övervaka att förmedlade order utfö
ras lika noggrant som övriga, kan 
allmänheten med trygghet begagna 
sig av dess tjänster. Ett hundratal 
av landets bäst renommerade firmor 
i branchen äro redan anslutna, var
jämte medlemmar finnas i några av 
grannländernas större städer. 

Blomsterförmedlingens idé.är icke 
alldeles ny och oprövad. Under ett 
15-tal år har den praktiserats i Ame
rika, där c:a 3,500 blomsterhandlare 
äro anslutna till The Florists' Tele
graph Delivery Association, och i 
Tyskland, där Blunienspenden-Ver-
mittlung har e:a 2,000 medlemmar. T 
båda dessa länder har idén vunnit 
enhälligt erkännande och antalet för
medlade blomsterbeställningar har 
år från år ökats liksom även blom
sterhandlare från- snart sagt alla län
der anslutit sig. Den svenska för
eningen kommer att inleda samar
bete med dessa två organisationer, 
varigenom det blir möjligt att sända 
blomstergåvor till de flesta större 
platser i världen. 

I likhet med sina amerikanska kol
leger har svenska blomsterhandlarna 
till sentens antagit "Säg det med 
blommor". 

Vitrums FERROLj 
är det kraftigast aptitgivandc och mest stär- ^ 
kände av alla moderna organiska järnpreparat. = 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm- =E 
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av = 
största verkan. Dess angenäma smak gör att == 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. = 
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dering 4: — 4: 50 B; — kr. pr dag. 
Förfrågn. ställas till frlui Lotten Nordgren 

ett dictköh. 

Norsk Sykepleierskeforbund i 
Kristiania har i dagarna öppnat "ett 
dietkök" i sin ägande byggnad Uni-
versitet.sg. 12. I denna restaurang 
kunna personer, som äro ordinerade 
att hålla diet, få just vad som passar 
dem, vilket eljes ställer sig svårt 
både i inackorderingshem, på mat
ställen och restauranger. Sygeplei-
erskeforbundet har också tänkt på 

de friska genom ett till dietköket an
slutet hemtrevligt kafé. 

Initiativtagare till det hela är för
bundets utomordentligt energiska 
och dugliga ordförande syster Berg-
liot Larsson. 

Likhet är kärlekens moder; den 
förenar harmoniska själar. 

H. Müller. 

Damblusar 
från 5.76, klädningar 7.50, kjolar 5.75. 
Svarta klädningar och blusar passande för 
sorg finnes ständigt på lager. 

0. F. Hultberg, Blusaffär 
Husargatan 40. 

KOL VED 
COKES 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 69 72, 10849. Göteborg. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 

<»<hn 

LINOLEUM 
pä 6dra Ootu tan 71?, 
!ke. ty det är den mest I T' ̂  ÖQ* 

UNOUUM®MAclSIN 

^uncjl Jioul 

BREVLÅDA. 
Indignerad. Förvåningen ä, 

allmän. Likaså indignationen S 
hela affären skötts på ett mW 
otillfredsställande sätt torde 
också vara ovedersägligt. 'l08 

att anklaga måste man ha be 
a för 

för att ha bevis vara inniT^ 
från början till slut, vilket nog f 
gen utomstående kan göra ansp,. 

Edert forslag, -men äro funt ^ 

mod Er att desillusionen är så flt]j 
ständig den kan vara. 

F. 11 B. Vid uppgivande 3y 
namn kan Ni här erhålla önskad 
adress. 

Husmor. Redaktionen har till sig
naturen "Dixi" vidarebefordrat Er 
sympatiska skrivelse. 

Besviken. Vi upptogo icke den 
löjliga demonstrationen, som är oss 
väl bekant, emedan vi ansågo att sa
ken därigenom skulle få större pro
portioner än den förtjänar. 

Fru i Falköping. 
"Som pilt från bok, så ilar vän till 

vän, 
Som pilt till bok, så vän från vän 

igen." 
Ha vi förstått frågan rätt?' 
Fru Lycklig. Eder skrivelse kom 

just i pressläggningen varför vi ännu 
ej haft tillfälle att granska inlägget. 

Ga. Artikeln måste på grund 
av utrymmesskäl överstå till ett föl
jande nummer. 

Lillan i en ljudlig viskning: — 
Mamma, den nya farbrorn liar nä
stan inget hår. 

Mamma: — Lyst för all del! Han 

kan höra vad du säger. 
Lillan: — Gör det något då? Vet 

han inte, att han inget hår har.' 

B e s t ä l l n i n g a r  emottagas pa 

UTSTYRSLAR 
omsorgsfullt och billigt. 

Anna Ed s trån ds  Vitvaruaffär 
Magasinsgatan 9. Tel. 829*-

Hrla ]Vljölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

vi efter maten över dit och taga Sza-
gady med. 

—• Och du tror, att det roar ho
nom?? Vad förstår en virtuos av 
musik? ! 

— Nej, vet du, Eranz . . .! 
— Ha, ha . . . vad spelar han då? 

Chopin och Brahms, Brahms och Cho
pin. Tror du, att han befattar sig 
med något annat vid sidan av det? 
Jag har lärt mig känna det där herr
skapet ... ! Hur många av dem äro 
verkligen musikaliska! 

— Prata då inte såna dumheter, 
Eranz ! 

— Dumheter, säger du, dumhe
ter ... ! du, som inte har den bittersDa 
aning om, vad musik är! 

Hans ansikte var eldrött av sin
nesrörelse, den vekliga, fylliga mun
nen drogs nedåt som på ett barn, som 
vill gråta, och de små glänsande ögo
nen blevo simmiga av av vredestårar. 
Dä reftèr störtade han ut genom dör
ren. 

Julie sträckte på sig i stolen, ett 
litet leende, fullt arv förakt, krökte 
hennes läppar, så reste bon sig upp, 
lade sig på den vita skinnfällen, och, 
njutande av den bekvämlighet, från 

vilken hon nyss drivit bort sin man, 
hängav hon sig åt en ljuv middags-
slummer 

I musiksalen, .som låg i halvskym
ning, så när som på belysningen vid 
pianot och Grüns och van der Borgks 
musikställ, strömmade tonerna av en 
Beethovenstrio uppåt, rena och fulla. 
Grün tyckte ej om, att rummet var 
alltför upplyst. Han höll före, att 
för stark belysning verkade ofördel
aktigt på hörselsinnet. Om ögat an-
stränges av för många ljus- och färg
intryck, berövas örat därigenom i 
kraft och mottaglighet. Han stred 
sedan åratal tillbaka för att man un
der symfoni konserterna i rådhussa-
let skulle släcka, eller åtminstone 
förminska ljuset i de tre strålande 
ljuskronorna; naturligtvis förgäves, 
ty stadens högsta och rikaste .société, 
som samlades där, ville se och ses. 

Griin var synnerligen belåten i 
dag, ty för första gången spelade den 
•unga frun honom fullt till lags, med 
lite kraftigare anslag och mera rö
relse i rytmen. Äiven hade tonen i 
Henrys fiol övervunnit en lätt drag
ning till det alltför lyriska, som inte 
Grün gillade. Man hade just slutat 

andantet och gjorde en liten paus. 
Då öppnades dörren, och Braune 

sade med dämpad röst: 
"Herr och fru Wiesner, herr Sza-

gady. 

— Vi låta säga. . ., sade Henry 
mekaniskt och vände sig till Elisa
beth. Hon had« rest sig upp liksom 
till försvar: Vem? Wiesners? ... Är 
det du, som har . . .? Han hann inte 
svara, ty i detsamma kom Julie .skrat
tande över tröskeln. 

— Låt inte störa er, för all del, 
för all del, spela vidare . .., och Hen
ry måste gå emot henne, och gjorde 
det också med sin vanliga älskvärd
het som värd, hur olämplig denna 
av Julie iscensatta överraskning än 
kom. 

— God dag, Grün, sade Wiesner 
och ställde sig bredvid cellisten, som 
förblev sittande och, med ett vresigt 
uttryck i sitt ansikte, svängde strå
ken i luften, vad gör du? 

— Jag förargar mig. 
— Varför det då? 

— Därför att ni dimper ner så här 
olyckligt. Vi voro i farten som al
drig förr . . ., och .så! 

— Ja, jag sa just till Julie, att ni 

nog inte bli förtjusta, men när hon 
får något i sitt huvud . . . 

— Och varför får du aldrig något 
i ditt huvud? Därför att du inte 
har något! 

— Men, Grün, du blir då allt mer 
och mer fräck. 

— Ja, Gud ske lov, mig kan ni 
inte tysta. 

Virtuosen hade under tiden kysst 
Elisabeth på handen och på sin brist
fälliga tyska hasplat ur sig en hop 
ursäkter och fadda artigheter, medan 
hans av svartsjuka lysande ögon hela 
tiden sökte genomtränga skumrasket 
på andra sidan. 

Därifrån hördes Julies muntra 
p lådd er och Henrys behagliga röst 
över till de båda vid pianot. Och 
återigen erfor Elisabeth samma häf
tiga känsla av kroppsligt lidande som 
hos Römers, då hon såg Julie och 
Henry dansa tillsammans. 

Utan livserfarenhet som hon var 
anade hon ej vad den glödande inre 
eldvåg betydde, som genomströmma
de och marterade henne, så snart 
Julie närmade sig hennes man. Hon 
förstod ej, att den där aftonen, då 
hon trodde Henry förlorad för sig, 

kärleken till honom slagit ut i full 
blomning, och att hela hennes inner
sta varelse skälvde av den lidelse, 
som helt vill äga den älskade och 
bredvid sig inte tål något främman
de inflytande. 

— Vad skall jag ta mig till, tänk
te hon utom sig . . . jag vill, jag måste 
bort härifrån! 

Då gjorde Grün .ett häftigt drag 
med stråken över alla strängarna på 
sitt. instrument: 

— Ska vi spela mer, eller hur blir 
det? 

Van der Borgk skrattade till, 
Wiesner höll sig för öronen och sade 
förebrående: 

— Men Grün, då... ! 
— Naturligtvis .skall ni fortsätta, 

ropade Julie och gick in i biblioteket. 
Kom, herr Szagady, så sätta vi oss 
här, jag tycker inte om att sitta för 
nära. 

Henry tog åter sin stråke, Wiesner 
satte sig bredvid Elisabeth vid pia
not för att vända noterna för henne, 
och så fortsattes äntligen den avbrut
na trion. Till Grüns stora förargelse 
lyckades slutet icke tillnärmelsevis 
så bra som början, d. v. s. man spe

lade ju korrekt och musikaliskt, ® 

äv det som förut särskilt glatt 

märktes inte längre ett spår. 
voro förströdda, stämningen ^ar 

ta... Denne enfaldige Wiesn^ 
denna kalla fru Julie, som var\^e 

nad av all resonans, den dar in ' 
virtuosnarren! Att de skulle '<> 
och fördärva sådana här sä 

Stunder! , 1 M begrep? 
Julie, som inte hade -

om det förfinade nöje, 011 , 

framför van der Borg & - ^ 
Bakom henne stod ungraren 

marna stödda på ryggstödet 
ket hennes huvud vilade. 

(Forts-)-
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnan och hemmet. En mans tan

kar. 
Den rätta personen på den rätta plat> 

sen. At Frigga Carlberg. 

Bortgångna märkeskvinnor. 
Uppriktighet. II. Av Beatrice Zade. 
Fågelföräldrar. Av Prof. Arthur Thom

son. 
Artighet. Av Ragna Peters. 
Släkt. At Tora Ramm. 
Den olösliga tjänarinnefrågan. Av 

Gerda Höök-Nilsson. 
Hur bygga upp barnens tänder? Av 

Boda Korssyster. 
Ett utställningsminne. Av L. I. S. A. 
Den gamla. Av Crayon. 

Teater. 
På isen. Av I e A r. 

Skottår. 
Silverslöjan. Roman av Ilse Leskiem. 

UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Veckans mest uppmärksammade 
utrikespolitiska händelse torde vara 
den engelske inrikesministerns hän
vändelse till väljarn« i Burnley, där 
ett fyllnadsval till parlamentet skul
le äga rum. 1 sitt valtal förklarade 
minister Henderson, att alla, som ön
ska världsfred och samarbete mellan 
nationerna, måste påyrka Versailles
fredens ändring och skadeståndsfrå
gans slutgiltiga lösning. Därjämte 
lämnade han det uppseendeväckande 
meddelandet, att premiärministern 
Mac Donald, f. n. är sysselsatt med 
att skapa "den nödvändiga atmosfä-, 
r(,n för genomförandet av dessa ön
skemål. — Talet har väckt enormt 
uppseende såväl i England som utan-
°r dess gränser. Händelsen har de
batterats aven i engelska underhuset, 
är Lloyd George begärde en för-
anng av regeringen. Premiärmini-
erns svar innehöll icke något klart 
«H endast ett i allmänna orda-

a& lämnat meddelande, att regerin-
varken övervägt eller beslutat 

d balande man tillskrivit Hen-
rSOn' Regeringens ställning i de 

indragna arbetarne hava godtagit 
uppgörelsen och återgått till arbetet. 

Rätt stort uppseende har väckts av 
den engelska regeringens åtgärd att 
sänka den avgift, som efter kriget 
pålagts tysk varuimport till England 
fran 26 till 5 procent. I)en engelska 
industrien är missbelåten .med åtgär
den. vilken kommer att öka den ty
ska varutillförseln till England, till 
skada lör landets egen industri. Man 
väntar ett efterspel i parlamentet. 

F rån Paris meddelas, att man där 
hoppas det allra bästa av de båda 
expertkommittéernas undersökningar 
angående Tysklands betalningsför
måga och deras förslag till skade-
standsfragans lösning. — Presiden
ten Millerand har i ett tal förebådat 
en ändring i Frankrikes Ruhrpolitik. 

Ruhr , framhöll han, "har för oss 
aldrig varit något mål, utan endast 
ett medel att få Tyskland medgör-
ligt." 

Den franska pressen uttalar sin 
tillfredsställelse över att England är 
villigt att, o.m än under andra, mo
dererade former återupptaga den al
lierade rustningskontrollen i Tysk
land. —• Den franska francen, som 
visade tendens att stiga strax efter 
finansreformens genomförande, har 
åter börjat göra avsevärda dagliga 
hopp nedåt. Då varupriserna inom 
landet samtidigt springa uppåt, vän
tar man, att arbetarvärlden skall 
börja röra på sig oeh begära löneför
höjningar, som industrien icke är 
villig att lämna. Frankrike är nu
mera ett industriland och utsatt för 
de skakningar, som kunna följa med 
strider mellan arbetsgivare och arbe
tare. Man viskar om inre oro i lan
det och om möjligheten av omvälv
ningar, men man vet icke, om faran 
kommer från yttersta högern med 
ifascistiska avsikter eller från arbe
tarne. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. % år Kr. 3: 50. Vi år Kr. 2: . 

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

Kvinnan och hemmet 
6n mans tankar. 

Vi återgiva här nedan en 
del tankar om "Kvinnan och 
hemmet", som den kände en
gelske skriftställaren James 
Douglas framfört i Sunday 
Express. Det skulle vara in
tressant att på "Insändare-
avdelningen" få se, hur vår 
läsekrets ställer sig till dessa 
manliga åsikter! 

Nu giva vi ordet till mr 
Douglas : 

fråj 
ramlagtg 

^ gällde hade tidigare 

S&mfiirkl 

sen 

premiärministerns pro-
aring inför parlamentet. 

or övrigt manövrerar den engel-
arbetarregcringen sin skuta rätt 
n I Poplarfrågan, anklagel-

°la bälaovårdsministern för 
d,; ^ ^ Undfallenhet mot den slösan-

gen°Cp'1StlSka kömmunalförvaltnin-

über 1 kabinettet stöd av 
ftj, 6rna i eji flottbyggnads-

a, nybyggnîMi av fem lätta krys-
' ay högern. 

Wien^n^° ^"glands politik mot 
deQ icke

ar r°®er^n£en förklarat, att 

^rksat!w okan ägna nåS°n UPP-
ternas t 6 ^ ^nc^ska nationalis-
s^ttand ^ ome(^e^art till-
^gerin fV 011 ansvarig indisk 
•se, i, k .(ir 'Qdien. Man måste först 

^ttand ° fT genomförda om-
U. j) 16 0rmerna komma att ver-
belt S;ike 

AVv*sande svaret kommer 
farH(?a ,!'r ,aU ge ökad fart åt den 
«en. ngelskfientliga rörelsen i In-

i * 
Selska hamnarbetarstrejkeiv 

Det belgiska parlamentet har för
kastat regeringens förslag till han
delsavtal med Frankrike, och kabi
nettet har med anledning härav in
givit sin avskedsansökan. Det anta-
ges att bakom händelsen ligger det 
belgiska folkets missnöje med rege
ringens Ruhrpolitik. 

T Tyskland samlar sig intresset 
kring högförräderiprocessen i Mün
chen mot fältmarskalk Ludendorff 
och nationalsocialisternas ledare Hit
ler (kallad Tysklands Mussolini) 
samt övriga deltagare i den bayerska 
novemberkuppen. Samtliga ankla
gade erkänna öppet, att det var deras 
avsikt att under det gamla tyska 
kejsardömets ärekrönta svart-vit-rö-
da fanor leda ett angrepp mot riks
regeringen. Vittnesmålen synas visa 
att f. d. bayerske statsministern von 
Kahr och chefen för bayerska riks-
värnsdivisionen general v. Lossow 
även varit inblandade i komplotten, 
ehuru de senare påstått, att de en
dast låtsat intresse för saken för att 
kunna hindra kuppens genomförande. 

Från Balkan inlöpa underrättelser 
om förestående krigiska förvecklingar 
mellan därvarande stater. Bulgarien, 
Ungern, Albanien och Turkiet upp
givas hysa fientliga planer mot den 
serbiska riksdelen av Jugoslavien. 

I Norge har märkligt nog borger
lig enighet uppnåtts i en stortings
fråga, angående tull på socker och 
kaffe. Hat, fiendskap, och strid 

Det, brittiska Radio-sällskapet har 
anställt en omröstning bland sina 
kvinnliga abonnenter för att få reda 
på vad de önskade underhållas med 
under den särskilt för deras skull an
ordnade dagliga "Kvinnornas timme". 

Av de ingångna svaren voro tre 
fjärdedelar emot all underhållning 
som hade samband med hemmet. — 
"Förskona oss härifrån!" bad man. 
Befria oss, skrev en "hemtrött" mor, 
befria oss från hematmosfären för 
den stackars timman och giv oss nå* 
got annat att tänka på! Berätta för 
oss om andra folk, tag oss med ut på 
en sjöresa, tala om för oss, hur livet 
förflyter ombord och skildra de stä
der ångaren anlöper!" 

"Var barmhärtig, bönfaller en an
nan mor, och giv oss inte matrecept, 
utan släpp ut oss ur köket!" — "O, 
var snäll, jag ber er därom, tigger en 
tredje, och gör inte "Kvinnornas 
timme,' till en tröttsam, odräglig 
lektion i konsten att fiffa upp gamla 
möbler, att lappa, laga och stoppa!" 

En fjärde skrivelse verkar som ett 
nödrop ur ett pinat hjärta: "Det 
skulle inte finnas så många hustrur 
med fördärvade nerver, om deras 
tankar lite oftare finge tillfälle att 
slita sig loss från hemarbetet. Jag 
tycker om en liten pratstund, en god 
bok och ett förfinat liv." 

Sedan komma en massa andra svar: 
— "Jag tycker om att höra något, 
som kan ge mig ett gott skratt". — 
"Jag tycker om att läsa modärn poesi 
av de förnämsta och djupaste förfat-
tarne, sådana arbeten som man inte 
finner i lånbiblioteken." — "Tala om 
för oss vad de göra vid Rivieran och 
i Schweiz." — "Kvinnor önska bli 
försatta till ljusare, gladare zoner, 
de behöva vila och rekreation, både 
kroppsligen och andligen, och upp
muntran." — "Efter att i fyrtiotre 
år hava varit gift behöver jag san
nerligen ingen undervisning i hur jag 
skall sköta mitt hus." —• "Vad vi 
behöva är vederkvickelse efter vårt 
dagliga arbete, vi behöva växla in 
våra tankar på ett nytt spår, allde
les som männen göra då de gå ut och 
luncha." 

Dessa brev äro strimlor, utskurna 
ur det levande livet. De äro inne
hållsrika mänskliga dokument. De 
äro anskrin av pinade själar. De äro 
nödrop från den cell, som kallas den 
husliga härden. Kvinnorna hava 
äntligen fått röst och stämma. Nu 
veta vi varför så många kvinnor ha 
så förgrämda ansikten. 

För medelklasskvinnan är hemmet 
ofta en madrasserad cell i en dårasyl 
eller en omadrasserad cell i ett re
spektabelt häkte. I många fall är 

känneteckna eljes, här som annorstä
des, förhållandet mellan de borger
liga partierna till fromma för socia
lister och kommunister. 

Oljeskandalen i U. S. A. tar allt 
större omfång. Många män i be
trodd och framstående ställning hava 
fått 'sitt anseende fullständigt ned-

ofjai. 

lör henne vigseln en dom på livs
långt fängelse i ensamhet. Männen 
fly från hem-fängelset varje morgon 
och återvända först sent på kvällen. 
Jag betvivlar, att en man skulle kun
na bevara sitt förstånd, om han hol
ies inspärrad i sitt hem, som han 
egentligen inte alls känner, dag 
ut och dag in året runt. För millio
ner kvinnor är hemmet en arbetsin
rättning, ur vilken de icke slippa ut 
förrän den store gentlemannen Dö
den öppnar dörren. 

Jag är övertygad om, att knappast 
en man på hundra är i stånd att före
ställa sig den utlakande, förtorkan
de långtråkigheten i det som vi kalla 
hemliv. 

Låt oss taga en vanlig arbetare. 
Hans hustru måste gå upp tidigt för 
att göra i ordning hans frukost. Det 
finns en del misskundsamma män, 
som befria henne från detta åliggan
de, men de äro få till antalet. Sedan 
mannen gått till sitt dagsarbete tvät
tar hon barnen, skickar de äldre till 
skolan och tvingar den nyfödde att 
mot sin vilja somna. 

_ Därefter börjar dagens arbete; hon 
diskar, bäddar, städar, syr och lagar. 
Barnen äro tillbaka till sin middag, 
innan hon vet ordet av. Det eviga 
sölandet i vatten och potatisskalan-
det, måtte vara odrägliga! Sedan är 
det tvättning, stärkning och stryk
ning av familjens kläder och en mas
sa andra saker. Där äro också de 
dagliga hushållsbekymren, sparandet 
och knipandet och grubblet över hur 
pängarne skola räcka till på alla kan
ter, till mat, kläder, skodon, ljus, 
bränsle, hyra o. s. v. Och så kommer 
kvällen, de griniga ungarna skola 
roas och familjeförsörjaren pysslas 
om och försättas i gott humör. 

Det är dagsprogrammet året runt. 
Det finns tusentals små mödrar, som 
släpa och arbeta utan uppehåll hela 
sitt liv, ända tills de fullständigt ut
slitna i förtid skördas av döden. 

De äro ofta lyckliga över att få 
dö, ty deras slit är en blandning av 
all tänkbar jordisk möda med barn
sängar .och barnskötsel som extra 
tillsats. Att föda och sköta ett barn 
är redan det ett underverk av fysisk 
styrka, som ingen man skulle kunna 
åstadkomma. Dessa små tjänarinne-
lösa mödrar arbeta sexton av dygnets 
tjugufyra timmar och efteråt äro de 
ofta för trötta för att kunna sova. 

Mödrarne i den klass, där man 
håller tjänarinna, föra en ännu trå
kigare tillvaro. Hela dej-as liv går 
åt till att. hålla sig uppe, att bevara 
skenet av välstånd och förnämitet. 
De tillhöra radiolyssnerskornas kate
gori. De förtvina i vardagens gråa 
tråkighet. De ha inte tid att läsa en 
bok, att tänka, sedan de genomkäm
pat sin kamp med vardagens små-
bestyr. 

Det är svårt att fixera en inkomst 
vilken gör en husmor till en fri va
relse, ty hennes utgifter växa for
tare än inkomsten. Jag känner kvin
nor, som fått sitt nervsystem förstört 
av hushållsbekymmer, fastän famil
jens inkomst skrivits med femsiff-
rigt tal. De ha föga glädje av livet, 
sedan deras barn blivit gifta. 

Det är den lilla modern, som bär 
hemmets stora börda. Hennes arbe
te blir aldrig färdigt. Dess kompli
cerade beskaffenhet kan göra henne 
galen, men det är icke så omväxlan
de att det blir roligt. Trälgörat är 
alltid detsamma. Det finns ingen 
växling i dessa evigt återkommande 
sysslor. Därför måste varje medlid-
sa.m och kärleksfull make vara vist 
uppfinningsrik som äkta man. Hans 
dap- är växlande. Hennes enformig. 
Hon är i större behov av omväxling 

(Eftertryck förbjudes.) 

Den rätte personen 
på den rätta platsen. 

Av F RIGG A CABLBEBG. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

När den ryktbare fornforskaren 
och statsmannen sir A. H. Laynard, 
i engelska parlamentet i ett tal den 
15 januari 1855 yttrade, "att en lyck
lig utgång måste bliva den oundvik
liga följden av att den rätte mannen 
förordnades att fylla den rätta plat
sen , så var detta en av de förnufti
gaste principer -som någonsin utta
lats i ett parlament.. 

Då vi tillåtit oss att ändra ordet 
man till "person", så är det där

för att principen nu — anno 1924 
— även gäller kvinnan. Så långt 
tillbaka —- 3/4 sekel — som Lay
nard uttalade de nämnda orden hade 
kvinnan ännu så ringa betydelse in
om stats- och samhällslivet, att han 
är ursäktad för sin synpunkt. Hen
nes enda rätta plats var inom hem
mets fyra väggar, inom sällskapsli
vet^ och på scenen. "Nöjets präst.in-
na är en titel med urgamla anor. 

Huru tillämpas i allmänna livet 
piinciperna: den rätta personen på 
den rätta platsen? vare sig det gäller 
val till riksdagens kamrar eller le
dande platser inom stats- och sam
hällslivet, eller alla dessa poster i 
styrelser, nämnder och kommittéer 
i kommunala, sociala och filantro
piska institutioner. 

En intresserad person som vill stu
dera våra statistiska årsredogörelser 
eller ännu enklare våra storstäders 
adresskalendrar, kan ej undgå en del 
överraskningar och måste ofta fråga 
sig själv: "Nej, sitter han där — vad 
begriper han av sådant? Eller om 
en kvinna: har hon några intressen 
utom de rent personliga? Eller: har 
hon någon insikt i sociala frågor?" 

vänder er kanske till någon — Ni 

än en åker av rägn. Hon förstår 
otta inte vad det är, som torkar ut 
hennes hjärta, hennes sinne och själ, 
att det är tråkigheten i hennes till
varo. 

Hur hon hatar denna karusell av 
måltider. Frukost, middag, kväll! 
Frukost, middag, kväll! Alla fa
miljemedlemmarna buttra, trumpna, 
kinkiga. Hennes; osjälviskhet anses 
naturlig och given. Hennes själv
uppoffring får sällan sitt svar'i de 
andras tacksamhet. Hennes sjuk
dom kommer till besvär för hela hu
set Hon får knappast lov att dö. 

Ar det underligt, om hon längtar 
etter livgivande flöden utifrån? I 
sin uttröttade kropp har hon en le
vande själ, som längtar efter veder
kvickelse. Detta är det centrala my
steriet i det häpnadsväckande under
verket, den eviga Modern. 

Hon ger alltid utan att få något 
igen. Var icke för hård mot henne! 
Låt henne få en glimt av skönhet, 
glädje och behag. Ett litet nöje ka
star en lång ljus stråle in i den lilla 
moderns gråa liv. Tråkigheten sväl
ter ihjäl själen. Det är bättre du 
slår din hustru till döds än att du 
svälter ihjäl henne. 

invigd och ber om upplysning i dessa 
för er dunkla förhållanden. Svaren 
bruka utfalla olika, t. ex.: "Vi be
hövde ett namn med klang i styrelsen, 
och ett par ordnar gör sig så bra i 
ordförandestolen". — "Han har pän-
gar och sådana behövs ju alltid", 
'han förstår att representera" och så 

nästan alltid: "Han , tillhör partiet 
med liv och själ." 

Om kvinnorna — obs. att frågor 
endast framställts där anledning till 
undran förefunnits — finnes i min 
erfarenhet endast två svar. Det ena 
lyder: "Hon är .så hygglig och brå
kar inte" samt det andra: "Hennes 
man är en så framstående kommunal
man". Det är inte fråga om hennes 
kapacitet — det gäller kanske en 
barnavårdsinstitution, eller ett säll
skap för frigivna fångar e. d. —-
Hennes val är ämnat som en upp
märksamhet åt den äkta maken. 

En personlig erfarenhet från för
ra sommaren må illustrera förhållan
dena. Under ett uppehåll på landet 
företog jag en dag en promenad i 
sällskap med. en vän, en på platsen 
bosatt f. d. sjuksköterska, då vi från 
en skogsdunge invid vägen vi hade 
att passera hörde röster, prat och 
skratt. Da vi kommo närmare sågo 
vi en äldre man ligga redlös på mar
ken, till hälften i diket, omgiven av 
en hop ynglingar, som tydligen 
skämtade med honom. Just som vi 
passerade hörde vi mannen utbrista: 
Skäms I inte, pojkar, å skoja med 

mig? ~\ eten I inte att ja' ä skolråds
ledamot?" 

Hur har denne man kunnat bli in
vald i skolrådet? fragade jag min 
vän, det kan näppeligen vara för in
sikt i skolfrågor eller intresse för 
ungdomens fostran? 

— Nej, svarade hon med ett ve
modigt leende, insikter har han inga, 
men han har ett högt taxerat hem
man. 

Jaså — därför! 

Rikedom och samhällsställning 
dessa tva stora förmåner — äro na
turligtvis ingen diskvalifikation för 
skötandet av en förtroendepost, men 
de måste gå hand-i-hand med en 
överlägsen personlighet, karaktär 
och sakkunnighet och ej undanskym
ma dessa. 

Och när klander riktas mot per
soner so.m svika andras förtroende 
och ej fullgöra sitt värv till det all
männas bästa, så borde klandret även 
drabba de personer eller korporatio
ner som vid valet ej visat bättre om
döme, ej kunnat skilja på vad som 
är väsentligt eller oväsentligt. 

I de länder där kvinnorna länge 
halt politisk rösträtt — i Wyoming 
sedan 1869, i Kolorado sedan 1876, 
i Idaho och Utah sedan 1896 — har 
man gjort den erfarenheten att kvin
norna vid val av representanter till 
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