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JYTiddagen 
— Charles Trehearne, skriver Pe

ter Traill i "Outlook" i en berättelse 
för vilken det modärna engelska äk
tenskapet utgör ämnet, stod försjun
ken i tankar framför ett oljeporträtt 
åv hustrun, vilket hängde över den 
öppna spiseln i hans arbetsrum, nå
got som han egentligen icke hade rät
tighet att göra, eftersom han dagen 
förut pr telefon lovat henne att pac
ka ned det och skicka det till henne. 

Det var nu nära ett år sedan han 
och Juno lämnade varandra. 

Och så en kväll blev han rädd för 
ensamheten. Alla hans vänner, man
liga och kvinnliga, tycktes hava gri
pits av samma rädsla, ty alla hade 
de träffat avtal med andra för kväl
len och kunde icke komma till ho
nom. Vilken belägenhet! En hel 
värld av människor men icke en en
da för honom! 

Han korsade rummet med otåliga 
steg, försökande att finna en lösning 
på problemet. Under det att lian, 
ursinnig, vandrade omkring, föll 
hans blick på porträttet. Han gick 
närmare intill det och granskade det 
noga. Plötsligt slog honom en tan
ke — han skulle dinera med sin hu
strus porträtt! 

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. 
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Han fann denna lösning utmärkt 
på alla sätt. Han skulle icke plågas 
av hennes tillgjordhet, som alltid 
irriterat honom, och inte häller skulle 
han tvingas in i ett trivialt samspråk, 
men icke desto mindre skulle han ha 
en känsla av att där var någon, som 
räddade honom undan den ensam
hetskänsla han fruktade så intensivt. 

Han steg försiktigt upp på en 
stol, lyfte ner porträttet från dess 
krok, bar in det i matsalen och ställde 
det mot ryggstödet i stolen mitt emot 
sin egen vid matbordet. Framför 
stolen stod ett kuvert omgivet av 
blänkande silver och vinglas, avsett 
för någon av de vänner vilkas säll
skap för aftonen han förgäves sökt. 

Charles Trehearne intog sin mid
dag under det bästa humör. Han 
var förtjust över sitt påhitt — han 
skrattade muntert åt porträttet, pe
kade skämtsamt med kniven på det 
och upphov sin röst: 

— Na, Juno, hur står det till med 
dig? Det här är ju alldeles som förr 
i världen, endast med den skillnaden 
att jag inte behöver frukta att bli 
avbruten. (Naturligtvis hade det all
tid varit han som lett konversatio
nen.) 

— Om jag hade kunnat tänka mig, 
att en vacker kvinnas porträtt kun
nat vara ett så trevligt sällskap, till-
lade han, skulle det aldrig fallit mig 
in att gifta mig med dig — kvinnor 
äro skapade för att se på — därut
över äro de inte värda något besvär. 

Han lyfte glaset. 

—• Din skål, Juno, och tack för 
angenämt sällskap. 

Just i det ögonblick han höjde gla
set öppnades dörren bakom honom. 

— Det är bra, Blake, sade han i 
nedlåtande ton, jag är just färdig 
och går nu på teatern. Det var sant. 
Packa ner den här tavlan i morgon 
— den har gjort sin tjänst. 

Och han skrattade lätt, men från 
dörren bakom hörde han ingenting 
annat än ett ljud som av ett häftigt 
andetag. 

Trehearne vände sig brådskande 
om och såg framför sig sin hustru. 

— Du, Juno! Hur har du kunnat 
komma in? frågade han obehagligt 
berörd. 

Juno log. 

— Med hjälp av min patentnyc
kel. Jag kom just för att hämta 
mitt porträtt — jag trodde, att du 
kanske glömt — 

Trehearne vände sig skuldmedve
tet mot porträttet i stolen . 

-— Jag har just gjort det i ordning 
för nedpackningen — det är utom
ordentligt likt. 

Den sista anmärkningen kom i nå
got lam ton. Juno svarade ingen
ting, men närmade sig honom. 
.— Varför står det i stolen? frå

gade hon sakta. Det brukade ju 
hänga i ditt arbetsrum. 

Trehearne fann saken lustig. 
— Jag tog ner det för att se på 

det ett slag, innan jag skickade bort 
det, sade han muntert. 

— Folk tar inte ner porträtt så 
här på kvällen, Charles, för en sådan 
orsaks skull. Morgonen skulle ha 
varit den rätta tiden, svarade hon 
och betraktade honom nyfiket. 

Trehearne skulle svara, men hon 
förekom honom. 

— Du var för stolt för att be mig 
komma tillbaka till dig och därför 
slösade du dina tankar på mitt por
trätt. 

Du misstar dig fullständigt, sade 
Trehearne i tvär ton." Jag tog ner 
porträttet därför att det hände sig 
så att jag var ensam, och jag tänkte, 
att det skulle hålla mig sällskap — 
så att säga — 

Juno skakade sitt huvud tvivlan
de — sanningen förefaller så sällan 
sann. 

Hon smög sig bakom honom och 
lade händerna på hans axlar, och 
då han försökte resa sig, slöto de 
sig kring hans hals. 

— Jag visste inte, Charles, sade 
hon milt, att du höll så innerligt av 
mig. 

En kort men vältalig tystnad 
följde. 

— Att mitt porträtt betydde så 
mycket för dig, fortsatte hon. Var-
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för har du varit så stolt? Varför har 
du inte bett mig komma tillbaka? 
Jag har för länge sedan förlåtit dig. 
Och jag har varit så ensam —• och 
du — du måste ha känt dig övergi
ven utan mig. 

Trehearne försökte få in ett ord —• 
— Nej, du behöver inte berätta 

det för mig, fortfor hon. Jag vill 
skona din stolthet och självkänsla 

- jag tror på din ånger, Charles, 
älskade! Du får behålla porträttet 
och du får också tillbaka originalet. 
Och hennes läppar sökte hans och 
han måste besvara hennes kyss, vil
ket han nu ville det eller icke. 

Och eftersom han visste, att ingen, 
vare sig hon eller någon annan, 
skulle tro honom, så uppgav han tea
terbesöket, och hon stannade kvar, 
övertygad om att han älskade henne, 
ehuru han var för stolt för att er
känna det. Och Trehearne själv — 
ja, han kunde sanningsenligt försäk
ra, att han ickei höll av någon kvinna 
mera än henne. Han kunde ha sagt 
människa, ty han brydde sig icke om 
någon mer än sig .själv. 

Ehuru de fortfarande mycket li
tet se till varandra, finns det dock 
kvällar då de supera tillsammans 
hemma, Juno har blivit så lik sitt 
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inkomma dagligen. kjolar 
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porträtt, att Trehearne icke finner 
något att anmärka ens mot dessa 
kvällar. Hon å sin sida nöjer sig 
med att småle — allt talar ju för, 
att han icke bryr sig om någon an
nan. Genom att på detta sätt bo un
der samma tak ha de blivit mycket 
regelrätta och mycket vanliga så att 
ingen har roligt åt dem, och detta 
innebär under alla förhållanden en 
stor tillfredsställelse för Juno. 

(Publik Opinion). 
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från fmnno världen. 

De kinesiska tidningarna berätta, 
att de europeiska och amerikanska 
damerna i fråga om .moderna nu änt
ligen hunnit dit där kinesiskorna 
stodo för ett par tusen år sedan — 
de bära sköldpaddinfattade glasögon, 
gå på högklackade skodon, måla sina 
äppar och det övriga ansiktet samt 
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KVITTERAS. 

Ben medelålders fru A.: — Den 
här schalen har jag kvar från min 
konfirmation. 

Fru B.: — A, kära, så gammal 
den måtte vara! Då är den ju rik
tigt antik. 

Fru B. (om en stund): — Du såg 
visst aldrig min syster. Hon var 
blond och en riktig skönhet. 

Fru A.: — Tänk, att systrar kun
na vara så olika! 

Lakan och. örngott sys \ " " " w. 
Omsorgsfullt arbete. 
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BREVLÅDA. 
8. K. Vi måste tyvärr avböj, 

Fru S. II g. Vi tacka för vy 
ga intresset, men råd i fråga 0l> 

anpassning äro bortkastade „5 

Vi följa inga utstakade politiska J 
1er religiösa linjer utan skriva frfft 
och efter bästa förstånd och sam 
vete Det kan också behöva, nâg#0 

som handlar så i den oljes nogg5 
upprutade tidningsvärlden. Tro 

det har sin stora trevnad både fe 
dem som skriva och dem som läsa 

^ L. G., A. S., Elna W., Endast 1» 
år, Hemassistent, Omöjligt! Allt 
detta har dock sagts förut. Och 
detta måste gälla som giltigt skäl 
för avslag, även när det gäller i sig 
själva så förträffliga artiklar som 
dessa. 

En prövad man. Tro inte att kvin
norna äro fega.. Vi skola införa er 
ampra artikel, men vi anse att läse
kretsen samtidigt behöver ett mot-
gift för att överleva dess verknin
gar och hava därför satt oss i för
bindelse med en lyckliggjord man 
med andra åsikter. 

13 April 1924. 
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steg rodnaden upp i hennes kinder, 
endast mycket starkare än nyss, och 
han visste ej, vad han skulle tänka. 

På lördag morgon sade Elisabeth 
till sin man: 

— I dag skall Fiedler visa mig ett 
par barocksaker i staden. Intresserar 
det dig? 

Han hade alltsedan torsdagskväl
len gått i stark spänning — skulle 
hon säga honom det eller ej? Han 
ville icke finna, småsinne och hemlig
hetsmakeri hos henne. 

Hennes öpepnhet kom honom att 
andas friare. 

— Det är mig omöjligt, sade han 
långsamt, åtminstone inte före tolv. 
När ska ni träffas? 

— Klockan tio. Vi skall först se 
på någonting på torget, därifrån gå 
vi till gamla rådhusgården och sedan 
till Mariakyrkan. 

— Om jag verkligen kan bli fär
dig, skall jag försöka träffa, er där? 

-— Skall vi vänta på dig? 
— På inga villkor, det är ju all

deles osäkert. Låt inte binda dig av 
det. 

I hennes ögon, vilka sett förvän
tansfullt på honom, kom en skugga. 

Hennes stämma lät mycket kylig, 
när hon svarade: 

— Då kommer du nog knappt att 
träffa oss. Och hon grep efter tid
ningen. Det flammade till i hans 
ögon: Önskade hon det? 

Så reste han sig med en kort häls
ning och gick till sitt arbete. Då 
han passerade portgången till Wies-
nerska huset, kom Franz' betjänt 
fram till honom. 

— Herr Wiesner är sjuk och låter 
bedja herr van der Borgk . . . 

—• Sjuk? Sedan när? 
—- Sedan i går. 
— Ligger han till sängs? 
—• Nej, han . . . det är nerverna. 
Henry gick upp för trappan till 

nedre våningen. 

— Har medicinalrådet Rien redan 
blivit efterskickad? 

— Nej, vi ville telefonera, men 
herr Wiesner vill det ju inté. Och 
då nådig frun rest bort, tänkte vi, 
att herr van der Borgk kanske 
kan . . . 

Henry såg skarpt på den unge 
synbarligen upprörde mannen. 

— Herr Wiesner har alltså inte 
låtit be mig komma? 

Den tilltalade rodnade och stam
made fram: 

— Nej, men jag tänkte . . . någon 
borde, tänkte jag . . . 

Däruppe höll husjungfrun dörrar
na öppna för honom. 

— Gott, jag skall gå och se till 
herr Wiesner. 

Då han kom in till Franz, låg den
ne utsträckt på den vita divanfällen 
och mumlade för sig själv. Då han 
hörde dörren öppnas, reste han sig 
till hälvten och skrek häftigt: Ni. 
skall lämna mig i fred, Jen,sch, i 
fred! . . . Ack, Henry! . . . och hans 
utvakade ögon sågo upp i Henrys an
sikte. 

Så sprang han plötsligt upp, räta
de sig framför kusinen, såg på ho
nom med gnistrande, fientliga blic
kar och skrek på nytt med hes, spruc
ken röst: — Du är också skuld till 
det, du också! Alla dessa uslingar 
ha förstört henne ... du också 
du! 

— Tänk på vad du säger, Franz! 
Fast och kraftig klingade den yng

re mannens stämma genom rummet, 
och hans klara ögon vilade på den 
utvakade och överretade kusinen. 

det! 
.Tag vill säga det, jag skall 

— Det skall du inte, Franz! 
Därefter gick han alldeles inpå ho

nom, drog ned Wiesners halvt upp-
lyftade arm och hjälpte den av svag
het vacklande mannen tillbaka till 
soffan. 

Här föll Wiesner ihop som en 
stackars sjukling och låg en stund 
som förlamad. Men snart hördes 
åter hans ivriga nervösa prat. 

— I går, då jag kom hem från 
kontoret,. . . brevet, jag visste det 
ju... borta! Med honom, med... 
h aha, ha! ... och att det alltid hade 
varit outhärdligt för henne att leva 
tillsammans med mig . . . outhärd
ligt! Alltid! Alla ha vämjelse för 
mig ... du också ! 

— Galenskaper! 
— Och jag själv mest, det är bäst 

jag gör . . . jag . .. 
— Galenskaper, Franz, lämna de 

där tankarna! När åt du sist egent
ligen? 

— Vet jag inte, vill inte ... 
— Då ska vi till att börja med äta 

frukost. 

Van der Borgk reste sig upp och 

ringde; Jenschs' förskräckta, bleka 
ansikte syntes i dörrspringan. 

— Har ni frukosten i ordning? 
— Allt står färdigt i matsalen. 
— Gott, kom då Franz, kom! och 

med stort tålamod fick han till sist 
den motspänstige att resa på sig. 

— Försök nu och var lugn, åtmin
stone inför betjänten; och han förde 
den stackars uttröttade mannen med 
sig till det synnerligen inbjudande 
frukostbordet. Sedan gjorde han 
tecken till betjänten att gå, hällde 
i det starka kaffet, gjorde i ordning 
Wiesners ägg och smörgåsar, allt på 
detta lugna, behändiga sätt, som var 
honom eget. Till en början satt 
Wiesner slö och slapp på sin stol, 
så drack han litet, började följa med 
ögonen Henrys förehavanden, däref
ter åt han litet grand, och plötsligt 
sade han tyst, men med sin naturliga 
röst: — Jag är så ledsen, Henry, 
och därvid runno två stora tårar ut
för hans bleka kinder och föllo ner 
på skinksmörgåsen i hans hand. 

— Ja, ja, mon ami, sade van der 
Borgk oöh försökte le, om jag inte 
kände dig så väl. . .; och för att leda 
in hans tankar på ett nytt spår fort

satte han: Så snart du nu kryat Pa 

dig, så följer du med mig till konto 

ret. (Forfe)^ 
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erhålla goda och förmånliga, 
platser nu genast, eller den 
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Av 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Veckans märkligaste händelse är 
sMeståriskommissionens offent
liggörande ;.av Ilawes-kom mi tténs ut
låtande rörande balanseringen av dem 
tyska budgeten, stabiliseringen, av 
vaktan och. skadestånds fullgörandet. 

Det är naturligtvis omöjligt att ge 
någon klar ®ch Mlstäxtdig samman
fattning av den omfångsrika kom-
mittérapporte» med Stjälp av de 
kotetyftkea *ääTUv, som Hittills 'läm
nats av telegrambyråerna. Av en om 
det vore möjligt, skulle man stå där 
ungefär lika klok som förratt. Endast 
yerkligt initierade kunna. bilda sig en 
föreställning om ; ften utarbetade pla

nens värde, dess gaiiomförbarhet och 
dess verkningar, om iden kororrier till 
utförande. Det råflar dock knappast 
tvivel om att utlåtanrdet innehåller 
<le hårdaste villkor, »an med utsikt 
''11 ett antagande kan -såga förelägga 
lyskland. Arad som Myntar det ,ty-
•5ia folket under åtminstone en 
mansålder framåt ka® ieOte bliva nå
got annat än slaveri., ett slaveri som 
«kulle varit otänkbart., m man icke 
först förrädiskt avväpnat denna sto
ra och tappra nation. Te de för-
svarslösa! 

Kommittéiitlåtandet är baserat på 
enhälliga beslut och den utarbetade 
fknen ett odelbart helt. Om den 

€ Sodtages i sin helhet eller om 
s genomförande förhalas, frånsä-

®er kommittén ansvaret för re-

ï-jn ovillkorlig förutsätt-
för planen är, att Tysklands 

jTOomiska 8jälvständighet återstäl-
, n&enting namnes dock om Ruhr-

li^Pationcns upphävande. Vidare 

banV aS uPPrättandét av en sedel-
r en reorganisation av riks-

n< införandet av 
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Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

Valuta, en enhetlig 
samt ordnandet av skade-

siim S e''a^n^nSarne- Någon fixerad 

shuhT f0r Tysklands totala krigs-
%es an^Ves ^e' men det fram-
fcr ali '<lf detta beloPP bör en gång 

alla fastställas. 

*örklarar slutligen, att 

talnin 
ar^£a skadeståndsbe-

tyska^fT ^^nsynsfullt, att det 
gen0rri 

0 levnadsstandard 

"adsnj °Cm Pressas ner under lev-
Den

Van ' ententeländerna. 

Vmitf ,°ng
o

e^s^a pressen tillmäter 
HydelSeU^°°1^anC^ utomordentlig 
?rUnd f(- 'SdSoni utgörande en god 
lingar 

)r n:va skädeståndsförhand-

y^srJu\hansU tidninsa rna 
håHa, a^g tlU denna åsikt och fram-

en måste betraktas 
Den ^,,r Poincarés politik, 

"•ed stor 
A ^>ressen uttrycker sig 

viQst . at®rhallsamhet. Man ser en 
P anens förutsättning att 

lyskland skall göras ekonomiskt 
självständigt, men betvivlar att lan
det skal l kunna bära de stora årsut-
betalningarne. 

Den .ändra av skadestâïidskommis-
sionen tillsatta utredaiargskommit-
tén, som skulle efterforska det till 
utlandet flydda tyska kapitalet, an
slår detta till e:a åtta œiljarder guld-
mark. 

De italienska parlaments-valen ha
va '.tillfört Mussolini en dysande se
ger. Regeringspartiet, fascisterna, 
hava belagt 375 av parlamenteis 537 
plätser och förfogar sålunda över ab
solut majoritet. De fascistiska vab 
.listorna upptogo atom det egna par-s: 
tiets värdigaste representanter även 
anselda representanter för andra 
partier. Valutgången visar, .ätt Mus
solinis« stjärna lyser:med oförminskad 
glans. I den svemska pressen upp
fattar man nästan undantagslöst den 
Italienske diktatorn ironiskt, denne 
iman soun. dock rädåat sitt land un
dan de partistrider, vilka bragt det 
fill revwlutionens och undergångens 
rand, soan återupprättat dess stor-
maktsställning, i utomordentlig grad 
förbättrat dess finanser och som lyc
kat*. åstadkomma lugna, trygga, 
lyckliga samhällsförhållanden ! 

Den -engelske regeringschefen har 
trista dagar med svåra röstnederlag 
i underhuset. Det allvarligaste gäl
ler "vräkningfcbillen'', frågan dels 
om rä;tt för arbetslös ätt behålla för
hyrd -lägenhet även vid utebliven 
hyra, del« <om vem som skall vidkän
nas den därav uppstående förlusten 
eller kostnaden, hutsägaren, kommu
nen eller .sjaten. Högern stod i av
gjord opposition mot regeringen un
der det att liberalerna splittrade sig 
och röstade både för och emot billen. 

MacDonald har meddelat parla
mentet att regeringen icke har för 
avsikt att förlänga giltighetstiden 
för de på sin tid träffade skyddsåt
gärderna mot massinförseln av tyska 
industrivaror. Högerpressen be
tecknar det hela som "en gåva till 
Tyskland" alltså som något ont. 

Förhållandet mellan Rumänien och 
Ryssland har antagit en mycket 
spänd karaktär och ryktet talar t. o. 
m. om förestående krigiska förveck
lingar. Striden gäller Bessarabien. 
Detta land tillföll Ryssland på freds
kongressen i Berlin 1878. Ar 1918 
efter världskrigets slut, medan ännu 
alla förhållanden voro flytande pas
sade Rumänien på och lät isina trup
per marschera in i Bessarabien. En 
sammankallad bessarabisk national
församling godkände landets anslut
ning till Rumänien, varefter Eng
land och Frankrike gillade transak
tionen. Nu begär sovjetregeringen 
folkomröstning i Bessarabien för att 
utröna folkets egen vilja. Rumänien 
motsätter sig detta krav. 

Den tyska valrörelsen har tagit sin 
början. Det är det tysknationella 
partiet (yttersta högern) och det när
mast på dess vänstra sida stående 
folkpartiet (industriens parti) som 
först kastat sig ut i striden. Anta
gandet att riksdagsvalen skola giva 
en stark borgerlig majoritet synes 
icke längre så självklart efter de nu 
till bayerska lantdagen förrättade 
valen. De borgerliga partierna, som 
förut varit i majoritet, fingo därvid 
icke mer än halva antalet mandat. 
Denna utgång har med stort nöje 
noterats av franska pressen. 

Oram as gåva. 

förlorad klenod? 

En ung k'.»mna .grät inför en en
gelsk domsial. 

Domaren Törebrådde henne denna 
svaghet. 

— Kvinnor, sade han barskt, ha 
så lätt .för att gråta ;och ni har för
därvat er sak genom denna tåreflod. 

Men i silla fall — han frikände 
henne ! 

Denna episod har dryftats i de en
gelska tidningarna<och viskola åter
giva ett par uttalanden, /båda häm
tade ur Sunday Express. 

— Kvinnan har förlorat sitt äld
sta och bästa vapen mot mannen, 
skriver Jean Linnell. Tårarnes ty
ranni har fått ett slut. 

Akta män som hava suckafr under 
defc fuktiga herravälde, som leäde sin 
upprinnelse från deras hustrurs före
brående Ögon, »kola med glädje tiälsa 
den inför domstolen uttalade färka-
stelsedomen över k vinnota,rarne. Vil
ken man har icke fruktat anblicken 
av en kvinna i tårar? Vilken m® 
har icke mot bättre övertygelse givit 
vika för en bön ur tårfyllda ögon? 
Tårar hava betytt dårskap och över
dåd men också — missräkning. Det 
är få kvinnor, som kunna gråta vac
kert. Röd näsa och fördärvad hy är 
straffet för den som tar sin tillflykt 
till denna gamla kvinnokonst. Det 
skulle väc^a uppseende och förefalla 
nästan löjligt, om man såge tårar 
hos vår tids frigjorda kvinna — 
fullmyndig medborgare, väljare, val-
har till riksdagen, med rätt att ut
öva läkarepraktik, att uppträda som 
advokat, att inträda i hundratals yr
ken, som förr stått öppna endast för 
män. 

Alltså — kvinnorna böra torka si
na tårar och försöka finna andra me
del för att genomdriva sin vilja. Tå
rar passa absolut icke ihop med en 
tid, då pudervippan är så flitigt i 
verksamhet som nu. 

Denna imr Linneils godmodiga men 
mycket ytliga syn på saken äro an
tagligen de flesta människor böjda 
för att anlägga på problemet, imen 
det finns andra djupare synpunkter, 
vilka otvivelaktigt förtjäna en stunds 
övertänkande. 

— Jag är icke ense med den där 
domaren om att kvinnor ha lätt för 
att gråta, skriver James Douglas. De 
ha svårt för att gråta. Ett av livets 
sällsyntaste skådespel är en kvinna 
upplöst i tårar. Jag vädjar till alla 
män. Finns det någon bland mina 
läsare, som sanningsenligt kan på
stå att de kvinnor han har omkring 
sig plåga honom med sina tårar? 
Har er hustru lätt för att gråta? Er 
dotter? Er fästmö? Era fastrar 
och mostrar? Är det i stället icke 
så, att kvinnorna för länge sedan för
lorat den gudomliga och tillbedjans-
värda förmågan att gråta? Det finns 
tusentals imän, som aldrig sett en 
kvinna råka i en gråtparoxysm. Det 
är min uppriktiga tro, att många 
kvinnor dö utan att hava gjutit en 
enda tår. Niobes släkte är utdött! 

Vi hava snarare orsak att blygas 
än vara stolta över våra uttorkade 
tårkörtlar. I gångna tider var man 

icke rädd för att gråta. Shakespeare 
saltar sin poesi med tårar. Vi glöm
ma att under mänsklighetens alla 
hjälteåldrar voro tårar lika vanliga 
SOM leenden, och ätt starka män grä-
to lika hejdlöst scan svaga kvinnor. 
Icke .ens de store krigarne blygdes 
för sina tårar. 

Xiångt tidigare Sn kvinnorna för
lorade männen förmågan att gråta. 
Men nu hava kvinnorna förvärvat 
mäarnens känslolösa stoicism. Kan
hända finns det några gamla damer 
sona bevarat den eljes förgätna kon
sten att gråta, men deras antal för
minskas hastigt,, och snart skall man 
hava förgätit att denna kvinnotyp 
någonsin funnits. 

Det råder icke tvivel om att både 
skratt och tårar äro värdefulla ägo
delar för människosläktet. 

Antagligen förekom det sällan att 
grottmänniskan skrattade eller grät. 
Långsamt och mödosamt inhämtade 
människan under långa förhistoriska 
tidsåldrar konsten att skratta och 
gråta. Icke något djur på hela jor
den har förmått utveckla dessa båda 
underbara färdigheter. Lejon skratta 
icke och tigrar gråta icke. 

En tår är uttryck för en själens 
rörelse, och därför är oförmågan att 
gråta ett tecken på tillbakagång. Det 
betyder förståndets tyranni över 
fantasien, hjärnans över sinnesrörel
serna, eftertankens över känslorna. 
Den modärna kulturmänniskan har 
sänkt sig ned till rödskinnet, vars 
ideal var en kall känslolöshet för 
glädje och sorg. 

Det är måhända lönlöst att upp
mana människor att studera gråtan-
dets gudomliga gåva, ty det är så 
länge sedan den enskilt eller offent
ligt utövades. Men jag hoppas att 
några av våra yngre skådespelare 
skola visa oss tårarnes sublima rö
relse. Om någon av dem kunde 
snyfta, isom om hans hjärta ville 
brista, skulle han måhända kunna 
tina upp även ett fruset modärnt au
ditorium . En skådespelare som kun
de gråta något mindre solitt än gly-
cerintårar skulle kunna hjälpa oss 
att upptäcka att vi äga ett hjärta. 

Men tårarnes framtid vilar på 
kvinnorna. De och endast de kunna 
avvärja olyckan av en tårlös värld. 
Jag står bestört inför de modärna 
skolflickornas hårdhet. Man har 
lärt dem att frukta en tår som om 
den vore en förbrytelse. Under si
na första levnadsår kunna de i barn
kammarens skydd hava gråtit sig 
till sömns, men den allmänna me
ningen lär dem snart att förstå bätt
re och att bli så torra, som den goda 
tonen fordrar. 

Våra döttrar få ej mera gråta ut 
vid sina mödrars bröst. Kärlekens 
tårar daggbestänka icke längre ung
möns kinder. 

Jag vet att känslighet är omo-
därn både för hjältar och hjältin
nor. Våra kvinnor hava gripits av 
en massimpuls, som driver dem att 
uthungra sina själar genom att un
dertrycka alla naturliga känslor. De 
känna en sällsam stolthet över sina 

Kari kvinnan icke 

uppfostras ? 

6n amper manlig kritik. 

Med anhållan om« offentliggöran
de har Kvinnornas Tidning fått 
mottaga nedanstående beika kritik 
av nutidskvinnan, vilken redaktionen 
sin vana trogen att lämna ordet 
fritt, icke velat vägra införande. Med 
hänsyn till utrymmet nödgas vi emel
lertid återgiva insändaren i stark, 
men för innehållet i dess helhet ovä
sentlig förkortning. 

Och härmed överlämna vi — utan 
varje förbehåll, medgivande eller 
ståndpunktstagande tills vidare — 
ordet åt "En hårt prövad man", som 
skriver: 

Kvinnan kan icke uppfostras! 
Trots alla förhoppningar som i 

våra dagar komma till synes i skrift 
och press, icke minst i Eder ärade 
tidning om att kvinnan skall bli den 
makt, som skall rädda världen visar 
livet och verkligheten att hennes ut
veckling går åt rakt motsatt håll. 

Såsom en hårt prövad man vågar 
jag göra anspråk på att känna mitt 
ämne. Jag har varit gift icke mindre 
än tre gånger för att nu vid 43 års 
ålder, äntligen och slutgiltigt vara 
fri. 

Alla mina äktenskap ha varit 
olyckliga — om mer än de flestas 
överlämnar jag åt andra att bedö
ma. — 

Min första hustru var behagsjuk 
så att jag vämjdes. Hon såg, ty
värr, mycket bra ut, och både mitt 
och andras obetänksamma smicker 
för denna gåva, hon fått gratis av 
Gud, blev hennes fördärv. Även 
mitt. Ty i samma ögonblick hon 
blev medveten om sin skönhets makt 
hade den förlorat sitt behag, åtmin
stone för mig. Jag plågades oer
hört av hennes tillgjordhet och ko
ketteri, hennes ständiga tittande i 
spegeln, den. evigt Samma underför
stådda frågan i hennes blick: Ser jag 
inte bra ut? Det gick slutligen så 
långt att hon aldrig kunde betrakta 

träiga hjärtan. De sätta en ära i att 
sakna allt känsloliv. Vid själens 
stora kriser äro de oförmögna att 
finna utlösning för vad de känna. 
De äro istappar som aldrig smälta. 
De äro tårlösa stalakiter och stalag
miter (formationer av droppsten). 

Vilket botemedel är det vår sten
ålder behöver? Hur skola vi kunna 
lära oss att känna lika väl som att 
förstå? Hur skola vi kunna mjuka 
upp våra hårda hjärtan? Genom att 
förklara krig mot cynismen f Genom 
att odla vår känsla och känslighet. 
Genom att återställa vår fantasikraft. 

Mannen kan icke älska den hårda, 
tårlösa kvinnan med det djärva, frus
na ögat. Ingen man kan förhärda 
sitt hjärta, om han då och då får 
mjuka upp det i en kvinnas tårar. 
Det skulle vara bättre om kvinnorna 
icke hade några ögon att gråta med, 

att de hava ögon som icke kunna 
gråta. 

någon annan med en vanlig männi
skas intresserade blick för vad hon 
ser, utan endast upptagen av det in
tryck hon själv gjorde. Med behag-
sjukan följde de orimligaste preten
tioner. Hon behandlade sig själv 
som en slags gudom, till vilken allt 
skulle offras. Var de många dyr
bara offren skulle tagas ifrån be
kymrade henne icke det ringaste. Så 
snart hon fått sikte på en ny hatt, en 
ny dräkt eller annars fått någon ön
skan i huvudet var jag förlorad. Jag 
förstod småningom att vår äkten
skapliga frid helt och uteslutande 
var beroende av hur många hattar, 
smycken, klädningar, pälsverk o. d. 
jag kunde bestå henne. Det blev 
mig i längden övermäktigt. När jag 
i förtvivlan över min mer och mer 
genom hennes vansinniga slöseri un
derminerade ekonomi första gången, 
ansåg mig böra vägra, henne ett nytt, 
helt och hållet överflödigt och myc
ket dyrbart pälsverk följde ett upp
träde som jag aldrig glömmer. Och 
när jag såg min hustru, alltså den del 
jag fått på min lott av den för man
nen saliggörande kvinnligheten, lig
ga på golvet och sparka och skrika 
av raseri för att få sin vilja fram 
fylldes jag av en känsla som jag 
ej kan ge namn. Men i det ögon
blicket dog kärleken inom mig. 

Detta var hennes svar på mitt nyss 
givna förtroende om växande ekono
miska bekymmer, som jag sökt att 
framställa, för henne i den sannaste 
och allvarligaste dager! 

Jag vämjdes! Icke minst över 
mig själv för att jag en gång så 
grundligt låtit dupera mig av ett 
vackert ansikte. Likväl försökte jag 
att härda ut. Men då jag alltjämt 
icke kunde slösa på henne som förut 
och slutligen hotade att offentligen 
vägra att betala hennes svindlande 
räkningar skänkte hon mig sitt 
ohöljda förakt. Och en vacker dag 
hade hon funnit en annan man att 
ruinera. Det blev min räddning. 

Min andra hustru visade sig snart 
så grälsjuk att samlivet slutligen 
blev en enda oavbruten strid. Jag 
vill dock göra henne rättvisan att 
hon i övrigt var en plikttrogen och 
utmärkt maka, som redligen hjälpte 
mig att hela vad den förra sönder-
rivit. Men hennes lynne var fruk
tansvärt. Jag visste aldrig, när jag 
trädde inom hemmets dörr, i vilken 
sinnesstämning jag skulle finna hen
ne. Jag levde i en ständig onatur
lig spänning och fruktan för scener. 
Ofta var hon genom någon orsak 
uppriven redan då jag kom och jag 
såg genast på hennes ansikte vad jag 
hade att vänta. Vid måltiderna kom 
vanligen alltsammans. 

Jag hade tusen fel. Jag var icke 
som andra män. Mina kläder, kra
gar, vanor, mitt sätt att stå och gå, 
allt, var en stor missräkning. Blotta 
åsynen av mig tycktes göra henne 
fullständigt hysterisk. Efter såda-
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I OVANNÄMNDA ARBETSSTUGA FÖR
FÄRDIGADE PRAKTISKA ARBETEN 
och inneslutes densamma vördsamt i Eder åtanke. 

Kaffe och té serveras. 
Styrelsen. 

na utbrott följde dagar och veckor 
utan att vi bytte ett ord. Slutligen 
kom det till en försoningsscen, som 
var efterlängtad av oss båda. 

Hon var då ångerfull, älsklig och 
öm. Men snart tog hennes olyckliga 
lynne ånyo överhand, och samma sce
ner, samma pinsamma tystnad i da
gar och veckor, samma försonings
scener följde. 

Hur mången gång önskade jag mig 
ej tusen mil borta! Hur led jag ej 
av denna tryckta, hemska åskvä
dersstämning, som snart var den en
da omväxling jhemmet erbjöd mig 
efter dagens arbete. Hundratals 
'kvällar brände mitt huvud och min 
kropp som i feber av alla de olika 
sinnesrörelser jag genomgått. Det 
förvärrade också saken att jag i det
ta fall aldrig kunde känna den lik
giltighet, det förakt jag erfarit för 
min förra hustru. Jag beklagade 
henne snarare. Ty i grund och bot
ten var hon god, och ville mig väl, 
fastän hon fullständigt saknade för
måga att behärska sitt onda lynne. 
Det blev med tiden småaktigt gna-
tigt. Även i andra personers när
varo, på bjudningar, teatrar, var och 
när som helst, ställde hon till de obe
hagligaste scener och uppträden. 

Jag började känna mig som en 
mindervärdig man. De ständiga an
märkningarna, den eviga själsspän
ningen nedstämde så till den grad 
mitt lynne att livet ofta syntes mig 
outhärdligt. Och efter tre års öm
sesidiga kval skildes vi frivilligt. 

Mitt tredje äktenskap —• jag var 
37 år innan jag efter 5 års vila kun
de förmå mig till detta nya steg — 
föll på min hustrus svartsjuka. Jag 
var nu en härdad man. Men så stark 
är kvinnans makt över mannen, att 
när jag ånyo i min famn kände ett 
väsen iså alltigenom olikt mig själv, 
återigen nya förhoppningar tändes 
om en bestandande lycka. De grum 
lades snart. Och anledningen blev 
mina förra hustrur. 

Medan i ett harmoniskt samliv-
kärleken bör vara den tysta, bärande 
kraften som man lika litet reflekte
rar över isom över den kraft som bär 
upp jorden och stjärnorna, blev i 
mitt nya äktenskap allt underordnat 
den enda stora frågan, om min kär
lek var som den borde. Jag hade ju 
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varit gift förut! Hur hade jag äl
skat då, hur älskade jag nu? Jag 
ansattes med de underligaste frågor! 
Älskade jag henne verkligen? Äl
skade jag henne lika mycket som 

n första fru? Som min andra fru? 
Kunde jag på det hela taget älska en 
kvinna, då jag älskat så många? Hon 
anställde i sin fantasi tysta jämfö
relser och hetsade upp sig med inbil
lade bevis för att hon, jämfört med 
mina föregående fruar, intog ett un
derordnat rum. Inte hade jag lik
giltigt satt mig och läst tidningarna 
efter middagen i mitt första äkten
skap —- i mitt andra äktenskap! Då 
hade jag nämligen älskat — nu hade 
jag blott en hushållerska! Men hon 
ville inte dela* hon ville ha mig en
sam! Alldeles ensam! Och med 
nyp och klösningar lät hon mig för
stå vad som skulle bli min lott om 
det ej lyckades mig att bibringa hen
ne full visshet om en oinskränkt be
sittning av min person. 

Eu stackars karl känner sig rätt 
enkel inför så mycken aktivitet från 
en kvinnas sida. Vad skulle jag 
göra för att få henne att tro mig? 
Försäkringar hjälpte lika litet som 
mitt klanderfria liv. Hon hade ju 
mitt prästbetyg på att hon ej var 
Den Enda! Och hon kunde ej få i 
sitt huvud att det förra var slut. Min 
första hustru befann sig ju alltjämt 
i samma stad, och naturligtvis gav 
detta henne anledningar till de svar
taste misstankar. Knöt jag på mig en 
ny halsduk eller gick jag ut en kväll 
var det färdigt. Tårar, anklagelser 
och scener blevo genast följden. För 
lusfridens bevarande vågade jag 
snart icke nämna ett kvinnonamn, 
icke yttra mig fördelaktigt om en 
dam, icke hälsa på någon för min 
fru okänd dam på promenaden, icke 
mer än på det allra knapphändiga
ste sätt konversera min bordsdam 
under bjudningar. Jag kände mig 
som en i tvångskädjor fastsmidd 
man, vilkens varje steg, ord, blick 
sorgfälligt bevakades. Mina göm
mor och kläder undersöktes som en 
brottslings, på mina vandringar 
skuggades jag -av min egen hustru 
som om jag varit en bandit. Hon 
tvekade icke ens att taga privatde
tektiver till hjälp för att bevaka mi
na steg och handlingar. 

I en sådan atmosfär, berövad all 
den ömsesidiga tillgivenhet och för
troendefullhet som är kärlekens syre, 
kan omöjligen en känsla bestå. All
var —• skämt — försäkringar, allt 
strandade på ett misstroget sinnes 
lömska undervattensskär. Vårt äk
tenskap var dömt att göra haveri. 
Och jag erkänner att jag själv i full
ständig förtvivlan satte vårt skepp 
på grund. Jag gjorde vad min hu
stru i fyra långa år velat driva mig 
til] — jag gav henne anledning till 
svartsjuka. Men icke genom att 
närma mig någon annan av Evas 
döttrar, utan genom en vaknande och 
oemotståndlig längtan efter friheten. 

Det var intet lätt steg. Ett i allt 
var mitt sista äktenskap min svåra
ste prövning, emedan -det gav dråp
slaget åt min tro' på kvinnan. Och 
de svårfiste dagarna genomlevde jag 
måhända då jag efter en mycket kort 
lycka såg symptomerna visa sig till 
en ny upplösning. Det betydde för 
mig: denna gång och sedan aldrig 
mera! 

Det är kanske mindre egendom
ligt om man efter sådana erfarenhe
ter ställer sig skeptisk gentemot tan
ken att kvinnan är den som skall bli 
en (genom männen) snedvriden 
världs återställarinna. Hennes för
sta mission må då åtminstone bli att 

Nyheterna för Våren 
inkomma nu dagligen. 

Gustaf Byrmans Erika 
1 0  K O  R S  G A T A N  1 0 .  

Kvinnlig värnplikt. 
fredsarbete t modärn anda. 

Kvinnornas Tidning, som själv är 
varmt intresserad av tanken på 
kvinnlig värnplikt, har nöjet att här 
nedan bereda plats för en tänkvärd 

.inledningsartikel i ärendet. Artikel-
författarinnan, fru Dagmar Wald-
ner, född Andersson, är som bekant 
en av våra främsta krafter på folk
bildningsarbetets område. Bibliote
karie och sekreterare i Kinematogra-
fiska sällskapet i Stockholm har hon 
bi. a. såsom en av vårt lands sak
kunniga på -filmens område gjort syn
nerligen värdefulla insatser för infö
rande av den instruktiva filmen i 
skolornas och undervisningens tjänst. 
Fru W. har även såsom inbjuden he
dersgäst representerat Sverige vid en 
större folkbildningskonferens i Tysk
land. 

Även vårt land skall avväpnas i 
ekonomiens — men framförallt "i 
fredens namn", som det så bestic
kande formulerats. 

Dessförinnan må det vara en av de 
stackars blivande värnlösa tillåtet 
att inför sina kamrater i den häg
rande tusenåriga freden framlägga 
några tankekorn. Naturligtvis i all 
anspråkslöshet. Ty såsom varm an
hängare av prygelstraffet för nidin-
gar, våldsverkare och lymlar et con-
sortes, har jag ej rättighet att skru
da mig i den absoluta fredsvännens 
mantel — nej! dessvärre icke i nå
gon mantel alls, eftersom jag på 
grund av min kritiska läggning icke 
har kunnat förmå mig att låta mig 
åsättas visst partis etikett eller om
fatta åsikter, vilka icke inom mig 
själv genomgått erfarenhetens skärs-
eld och ha tagit egen övertygelses ge
stalt. 

Låtom oss alltså slunga välklin-
gande fraser och teorier och gemen
samt hjälpas åt att söka sanning och 
saks framkomlighet. 

"Fred" är det sålunda, fråga om! 
Kärnan i varje sann och ädel 

kvinnlighets väsen är åstundan efter 
fred, fridskärlek. Om man vill taga 
mindre ideellt på saken, så kan man 
ju formulera det speciellt kvinnliga 

återställa sig själv. Att återställa 
det ursprungligt kvinnliga, det som 
är moder till hjärta och sinne och 
vill hela världen väl. 

Nutidskvinnans ursinniga lyxbe-
gär, behagsjuka och egoism fram
kallar i stället för förhoppningar ån
gest för framtiden. Hela hennes 
strävan går, i stort sett, ut på att 
•fånga en man. Några andra intres
sen, som kunde taga vid. när detta 
huvudintresse är fyllt, äger hon, 
fortfarande i stort sett, icke. Och 
får troligen aldrig. Det blir endast 
undantagen, -som drömma om -och i 
enstaka fall förverkliga den kvinn
liga idealbilden. Jag tror att den 
finnes. Men jag har skäl att tro att 
den redan befinner sig i stark mi
noritet och orsaker att frukta att den, 
imed den nuvarande utvecklingsten
densen, om 100 år skall vara spår
löst försvunnen från jorden. 

En hårt prövad man. 

fredsbegäret såsom obenägenhet, 
fruktan för att mista make, son eller 
broder, eller varför icke "sitt man
liga stöd". Vilka offer kvinnan i 
bägge fallen har visat sig mäktig till 
förmån för en högre idé — fosterlan
det, nationen — därom vittnar nog
samt hävderna. 

Det har varit och är alltjämt hu
vudsakligen kvinnans lott att i görli
gaste mån läka sår och lindra nöd 
när krig -och därmed jämförligt hem
sökt världen. Och hava man och 
kvinna därvid stått sida vid sida, 
i vackraste mening kompletterat var
andra. Rätt så! Ty det är nu en 
gång min fasta övertygelse att vi 
skapats man och kvinna, icke för att 
bekämpa och förgöra varann i en 
skarp yrkeskonkurrens tecken, utan 
för att komplettera varandra, dela 
upp bördorna allt efter art, kynne 
kompetens och begåvning. 

Kan någon förneka att allt sedan 
världens skapelse funnits kamp och 
strid på liv och död? Sådant är till 
synes ofrånkomligt. Ty -ehuru oför
enligt med verkligt hög kultur, ha 
världskrigets fasor och blodsutgju
telse satt ett rekord, som kan nedslå 
även den mest optimistiska förhopp
ning på kulturens seger och utveck
lingens framåtskridande i annat än 
nävrätten-s tecken. Men mera än kri
get självt har "fredsutbrottets" följ
der, ha de hemsökelsor, det förfall, 
som kännetecknar nutida hem- och 
samhällsliv, massornas råhet, hän
synslöshet och individens brist på 
hållning frammanat åstundan efter 
förebyggande åtgärder, efter medel 
till återupprättande av världens and
liga liv och själsliga kraft. Tiden 
är utan tvivel övermogen för nya 
insatser i denna riktning. 

Männen ha hitintills styrt värl
dens öden, även om de vid många till
fällen funnit det talesättet -oppor
tunt, som förklarar "vad kvinnan 
vill, vill Gud". Om jag ej missmin-
ner mig var det en kunglig mätress 
vid Ludvig XIV lättsinniga, sedes
lösa hov, som blev upphovet till det
ta bevingade ord. Och använder man 
ordet egentligen än i dag undantags
vis annat än i ekivåk bemärkelse? 
Finns det något rimligt skäl för att 
kvinnor av annan typ skola taga 
detta arv för gott? 

Ha icke vi andra allt skäl i värl
den att dokumentera vår makt i äd
laste bemärkelse, nu då vi kunna gö
ra detta? 

Varför ha kvinnorna under årtu
senden blott tum för tum kunnat 
tillkämpa sig sina mänskliga och 
medborgerliga rättigheter? Jo! eme
dan vi icke varit eniga, saknat varje 
tillstymmelse till solidaritet, gemen
sam organisation, metod och penning
medel. Ha vi ens någonsin haft nå
got gemensamt högt uttalat klart 
och bestämt formulerat mål, som fy.l-
kat alla, samman? Allt detta kan 
den kvinnliga värnplikten, rätt fat
tad, råda bot för. 
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tjänare, våning, pIats 
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Göteborgs Morg0npos't 
Göteborgs största morgontåg 

HUSMÖDRAR Oören ett besök i Jubileumshotell°t. 
Utmärkt tillfälle till billiga inköp för 
flyttningen. Öppet V2 1—Va 3. 

Magasin Vogue 
Vårnyheterna exponeras. 
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K u n g s g a t a n  5 0 ,  1  t r .  
(snett emot Holmbloms) 

Jag väjer icke för den militära 
termen, ehuru jag vet att den kom
mer att stöta de ytliga och tanke-
tomma för huvudet. Jag väjer så 
mycket mindre, som det jag avser 
med kvinnans värnplikt vilar på en 
i vidaste mening altruistisk grund i 
fredskapandets anda. Ty det vi 
kvinnor vilja värna bottnar i hem
mets lycka och bestånd, släktets 
styrka. För dessa syften torde vi 
utan vidare kunna räkna på män
nens varma. tillslutning, så mycket 
mera, som denna värnplikt på ett 
fullt naturligt sätt kommer att reg
lera -det av männen så fruktade s. k. 
yrkesintrånget, konkurrensen. Här
igenom kanske även icke minst anta
let martyrer för en god sak, kunde 
komma- att inskränkas Ii 11 ett hitin
tills oanat minimum. 

Såsom jag vidare tänkt mig kom
mer denna värnplikt, i motsats till 
den manliga, icke att kosta staten ett 
öre utöver vad staten redan nu ger 
ut för undervisnings- och uppfost-
ring sändarn, ål fallande inom det 
kvinnliga värnpliktsbegreppets om
fattning. 

Vid en liten privattillställning i 
Göteborg för någon tid sedan, bilda
des "Kvinnliga värnpliktsklubben" 
med syfte att samla och sovra hit
hörande material och så småningom 
framlägga en organisationsplan, 
lämplig att föreläggas riksdagen. 

De programpunkter, som vid det
ta tillfälle av mig framhöllos såsom 
grundläggande lyda i största -allmän
het och utan närmare motivering 
som följer: 

1) Obligatorisk, minst 2-årig so-
cial-ekonomisk utbildning -efter sko
lans slut av ungefär samma art och 
halt som den, vilken bestås exempel
vis Röda Korsets och Röda Stjär
nans sköterskeelever. Hänsyn tages 
till individuella anlag, håg, kvalifi
kationer, yrkesval m. m. 

2) 1 års obligatorisk praktik, även 
i privathem och mot ersättning. Gö
res till ambitionssak för hemmen att 
förvärva dylik uppfostringskvalitet. 

3) Förpliktelse att i händelse av 
krig ställa sig till Röda Korsets dis
position. 

4) S. k. "malajer" (till vanlig 
värnplikt odugliga) utbildas socialt 
efter anlag, håg och kvalifikation. 

5) Platsförmedling efter slutad 
värnplikt. Ordnad betygsgivning. 
Livränteförsäkring (motsvarande 
pension). Diverse uppgifter fallan
de under intressekontorens organisa
tionsformer. 

Huvudvikten skall läggas vid att 
utbilda den sakkunnighet som ska
par, ja, är en förutsättning för själv
aktning, glad pliktuppfyllelse och 
ambition. 

Ytterst avser värnplikten att stär
ka hemmens ställning, väcka intres
se . för kvalificerad barnafostran i 
samma mån syftande till föräldra-
fostran, detta villkor för hemmens 
auktoritet. 

Ett genomgripande nyttiggöran
de av kvinnlig arbetskraft och or
ganisationsförmåga varigenom na
turligt ordnande och tillgodgörande 
av hittills föraktade eller förbisedda 
nationalekonomiska värden. 
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Telefon 14361 

Rekommenderas. 
KRANSAR, BUKETTER & KIST= 
DEKORATIONER till alla prislägen 
Magasinsgat. 11, Hörnet av Kungsg. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

S K O D O N  
för VÅREN. 

Nyinkommet lager. Billigaste pn-e 

J. BlixtS Skoaffärer 
KUNQSTOROET I, 
Bazarbodarne 45—47, Kung „2atan, 

Nya Sjömanshemmet at l:sta Langg 
Skanstorget 5. 

Jag är fullt beredd på alla «^in

vändningar, som komma att g 
från bekymrat föräldraha 
minst. Att jag emellertid tcke^ 

här vitt och brett utlåter nu» 

lösningen av sådana sP°r>m' 1 

rullföring, förlorad **+**£ 
avanceringsmöjligheter etc- ^ 
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skulle kunna detta, utan a ^ 
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vill läsa mellan raderna 
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tyger, Möbeltyger °. 
i åratal dess inverkan-

Prover sändas — Presisera godhetsfullt vad Ni 
skar 

K O I N S T F L I T E I V ,  A v e n y n ,  
G-ö te' 
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Offentlig 
nöjen. 

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

Stora T e a t e r n  

Sönda£ 
kl 1,30 Billighetsmatiné : 

bajadären. 

Kl. 8: 

Martha. 

ï orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Eliza stannar. 

^ y a T e a t e r n .  

Söndag M- » för sista gången: 

Gurli. 
Tisdag kl. 8 Premiär : 

-jjSAREN AV PORTUGALLIEN. 
Av Selma Lagerlöf. 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

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

HEMSLAVINNOR. 

Vår nya. så väl mottagna 

EAU DE COLOGNE 
är nu utkommen 
och tillhandahålles 
i alla specialaffärer. 

WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
Kungl. Hovleveräntör. 

G ö t e b o r g .  

fredsföredrag. 

På inbjudan av Göteborgskretsen 

av Kvinnornas Fredsförbund kom

mer borgmästare Carl Lindhagen att 

tala vid ett offentligt möte, som an

ordnas på påskdagen kl. 6 e. m. på 

lögre realläroverkets högtidssal. 

6ti bebjärtansvärd 

försäljning, 

lärd all uppmuntran, anordnas av 
Majornas arbetsstuga' tisdagen den 
15 april från kl. 11 f. m. i arbets
stugans lokal. Karl Johansgatan 2 
(vid Stigbergstorget). Försäljningen 
omfattar praktiska slöjdalster, för
färdigade. av de barn som utgöra stu

gas skyddslingar. Uppmuntra 
småttingarne och deras beskyddarin-
110r genom ett besök och inköp! Det 

ni verkligt god gärning. 

Nordiska kvinnohongressen 

} fielstngfors. 

,;Pe» finländska avdelningen av 
Nordiska Kvinnosaksföreningars 

Samorganisation" har utfärdat kal
lelse till Tredje nordiska kvinnomö
tet, som skall hållas i Helsingfors 
under dagarna 3—5 instundande 
juni. 

Utom delegerade för olika kvinno
föreningar äger varje intresserad 
kvinna från de nordiska länderna 
ratt att deltaga i mötet och dess dis
kussioner samt att vara med om fest
ligheterna. 

höljande frågor skola vid kongres
sen bli föremål för behandling: 
Samarbetet inom organisationen" 

(referent Iru fr. Lemcke, Danmark). 
Husmoderarbetets nationalekonomi

ska betydelse" (ref. fru H. Gebhard, 
f inland), A ktenskapslagsti ftn i 11g-
en (ref. Iru G. Lindblom, Sverige 
och dr T. Hultin, Finland), Kvinn
liga präster (föredrag av fru D. 
Scholdager, Norge), "Kvinnornas 
arbetsvillkor" (ref. frk. A. Wester-
gaard, Danmark), "Gift kvinnas na
tionalitet" (föredrag av advokat M. 
Stael-Holstein, Sverige), "Fru eller 
fröken som tilltalsord" (föredrag av 
mag. A. Äijälä, Finland) samt 
"Kvinnors utbildning till självför
värv" (ref. ing. J. Markelin-Svens-
son, Finland). 

Efter kongressens slut anordnas 
turistresor inom landet. För dessa 
resor äro biljettprisen å järnvägar 
och ångbåtar reducerade. Fritt vi
sum beviljas alla gäster från utlan
det. 

Kongressavgiften är fastställd till 
75 finska mark. 

Fritt logis i familjer erbjudas del
tagarna i kongressen. Rum å hotell 
anskaffas genom kongressens kansli, 
(adress Vladimirsg. 12, Helsingfors) 
som står till tjänst med alla upplys
ningar. 

SIDENHUSETS S Damkonfektion 
Senaste m hetei i  Klädning*ar, Blusar, Jumpers nu inkomna. 

Du ringe man, du lycklige, ligg 
stilla; 

det huvud, som bär kronan ligger 
illa. 

Shakespeare. 

* 

Halvfen av det baktal, som finns i 
väl Iden uppstår icke av ondska utan 
av brist på förståelse. 

Miss Muloch. 

* 

Det finns ingenting s-om är så loc
kande -och på samma gång så bekym
mersamt som rikedom. Den är ut
omordentligt svår att förvärva, att 
bevara, att använda, och att förlora 
den är en stor sorg. 

(Hinduiskt ordspråk). 

KNUT HEURL1NË Hemslöjd 
GARn KORSGATAN 8 

RD] NER, MÖBELTYGER, BOMULLSTYGER, MATTOR. 

L _ . .  E N O R M T  B I L L I G A  P R I S E R .  

Det reder sig... 

Ingen natt är längre än att dagen 
slutligen gryr. Ingen situation me
ra förtvivlad än att den kan redas 
upp. Livet ter sig stundom så hopp
löst mörkt, djup sorg, hägrande mot
gångar, bekymmer, fruktan och oro 
för morgondagen nedtynga sinnet. I 
ett slag har allt kommit, och man ser 
sig ingen möjlighet att komma ige
nom det och fortsätta livet. 

När lyckans obeständighet på 
detta sätt förkrossar sinnet gör man 
väl i att minnas att ej heller sorgen 
och olyckan äro evigt bestående. 
Allt har sin tid! Allt har ett slut, 
även hjärtats tårar. Allt har en 
gräns, även olyckans vidd. 

Ingenting kan inträffa, som ej 
en dag är långt förbi. Man kan för
lora det käraste man äger, sin hälsa, 
sina försörjningsmöjligheter. Men 
allt reder sig till slut. Hjärtat sör
jer ut sin sorg, hälsan återvinnes, en 
ny plats ersätter den förlorade, det 
hela har gått bättre än man någon
sin vågat tro'. 

Och livets vandring fortsattes. 
Och kan man icke glömma, icke 

tillfriskna, icke arbeta mer så reder 
det sig ändå. Milliarder ha delat 
samma öde, stått inför samma över
lämnande av det egna jaget, den eg
na viljan i en starkare hand och 
vilja. 

Allt reder sig. 
Och livets långa vandring fort-

sättes. 
E. B—m. 

Hangen är lik guldmyntets stäm
pel; ej den utan metallen äger värde. 

•i 

DräKt- 0. Kapptyger 
Största urval. Låga priser. 

Solida kvalitéer. 

Kläde fr. Kr. 8.50 
Gabardin » » 9.75 
Rips » » 12.50 
Côtelé » » 12.50 
Matelassé » » 9.75 
Impr. Gabardin » » 10 — 

Cheviot och Foulé av våra 
erkänt prima kval. i alla pris

lägen. 

Engelska Ulster- och DräKt-
Tyger i eleganta mönster- och 

färgsammansättningar. 

Fodervaror i alla prislägen. 

~29S(u ngJ9 

€tt samtal. 

Jag står och väntar i förstugan 
till min sömmerska. På dörren 
bänger en lapp: "Kommer genast" 
och mitt beslut är att åtminstone av
vakta vilken tidrymd detta senare 
ord innebär. 

Dét är trappuppgången till en ty
pisk hyreskasärn med 1- och 2-rums-
lägenheter, stekos i trapporna och 
barntvättar i alla hörn på gården. 
Angenämare kan man tillbringa en 
dyrbar stund i sitt korta liv, och ef
ter några minuters väntan funderar 
jag just på att gå och återkomma, då 
en -dörr öppnas därnere och därefter 
som på en given signal en annan 
dörr, troligen den mitt emot. 

En borste suddar lamt över något 
föremål och stannar.. Därpå hörs en 
låg monoton fruntimmersröst säga: 

- Â Andeson som kommit hem! 
- Ja, han har ju de ja, svarar en 

annan röst, ännu lägre och monoto
nare än den förra. 

- Han kom i går kväll. 
— Jaså ja, så, så, det var i går 

kväll. 

— Ja menna. I går kväll. 
Paus. Borsten suddar lamt över 

ett föremål igen. Därpå: 
— Tänk, kära då, att Andeson e 

hemma ! 

— Ja, d'e änna konstigt. Innan 
en vet ordet av. 

— Just de ja. 
— Men sent i går hörde jag dom 

tala inne hos Andesons. E de inte 
Andesons röst? tänkte jag å gick till 
väggen å lyddes. 

'— A så va de han? 
— Ja menna, så va de la han. 
— Hm! Hm! Hm! 
Paus. Vemodiga tassningar med 

borsten över något föremål. 
Suck. 
— Ja, en vet ingenting. 
— Nej en gör la inte de. 
— Men nu e han hemma i alla 

fall. 
— Ja, ja, han e la så. 

Det slämmer i ytterdörren därne
re. Två dörrar stängas sakta. Steg 
komma raskt upp för trapporna. 
Ögonblicket därpå blir min sömmer

ska synlig med några paket i hän
derna. 

Jag hälsar henne lättad. Väntan 
har dock skänkt mig någon valuta. 
Jag vet nämligen att Anderson har 
kommit hem. 

V olly. 

15 
A.-B. 
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Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

rt8M.9hr.tir. 

Det offentliga 
talandcts konst. 

Av Serafine DétSchy. 

För icke längesedan hörde jag 
någon säga: "En författare, som vill 
föredraga sina verk offentligt, må
ste först ha lärt att tala". 

Det var efter en misslyckad före
dragsafton, vid vilken en författare 
med monoton, uttryckslös, -oklar 
stämma, med huvudet nedlutat över 
boken, viskande, mumlande och på 
ett fullständigt obegripligt sätt fö
redrog sina verkligt beundransvär
da dikter. Enerverade, förargade 
genom den tröttsamma och fåfänga 
ansträngningen att försöka följa med 
den färglösa, ohörbara uppläsningen 
lämnade åhörarne salen. Det nyss 
anförda uttalandet gjordes därvid 
av en såkförståndig person, och det 
tillvann sig av de närstående afto
nens enda bifallsyttring. 

— Äntligen, tänkte jag, någon 
som begriper, att det är oförsvarligt 
att uppträda inför en publik, som 
väntar intellektuell underhållning, 
med ett oskolat utförande, med en 
monoton, 'kanske genom näsan fram
pressad röst, vilken snart blir hes 
eller att tjockt och grötigt med ur
sinnig fart haspla ur sig ett före
drag. 

Hur värdefull iför vårt liv och för 
vårt yrke är icke förvärvandet av en 
på vetenskaplig grund fotad talkonst 
— ja, även ur ren hälsosynpunkt 
sett. Hur många lärare med halsli
danden, hur många bröstklena prä
ster, hur många misslyckade före
dragshållare sk'ullç icke kunna vin
na- hälsa och framgång, hur många 
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Wiesner såg verkligen grotesk ut. 
Det tunna, ljusa håret stod som en 
kvast kring huvudet på honom, roc
ken till den hypereleganta, ljusa vår
kostymen var alldeles tillskrynklad, 
den bjärt gredelin färgade kravatten, 
som gjorde hans matta hy ännu ble
kare, hade gått upp och hängde ner 
över västen. 

Han kastade en blick nedåt sig och 
rodnade häftigt. Ingenting kändes 
så sårande för hans fåfänga som vet
skapen att håns yttre ej var fùllt i 

ordning. 
— Ja, jag ... så jag ser ut, och 

han strök sig över huvudet och ord
nade sin halsduk. Sedan han efter 
hand ytterligare återfått herraväldet 
över sig själv gick han och klädde 

om sig. 
— Jag väntar, sade Henry och 

ställde sig vid fönstret och såg ut i 
trädgården, glad över att ha lyckats 
hjälpa -sin nervklena kusin över den 
första krisen . .. hur skulle han bä

ra det, om ...? 
En plötslig ångest grep honom. Så 

lång tid han förspillt! Han måste 

bort till Elisabeth så fort som möj
ligt. 

IX. 

* 

Fiedler gick fram och tillbaka 
under pergolan. Under det låga löv
valvet dröjde ännu något av nattky
lan kvar, medan det klara solskenet 
därute på torget redan utstrålade 
full sommarvärme. Han frös litet, 
ty han hade klätt sig i en tunn som
mardräkt och en bredskyggig, lätt 
filthatt, som han fört med sig från 
Italien, och som hans mor ogillande 
jkallade för "den gamla artisthat
ten". Han ville inte gå ut på torget, 
ville inte träffa eller bli tilltalad av 
någon likgiltig bekant. Han var 
inte tillräckligt lugn för sådant. 

På slaget tio stannade bilen vid 
ötsra ingången till pergolan. Elisa
beth steg ur, han gick raskt emot 
henne och efter en från hennes sida 
fullkomligt otvungen hälsning, ty 
den lilla förvirringen under triokväl
len, hade knappt stannat kvar i hen

nes medvetande, begåvo de sig till 
en smal sidogata, från vilken man 
också kunde komma till rådhusgår
den. In på den stora gropiga går
den, omgiven av öppna gallerier, ha
de solen inte heller trängt in ännu. 
Den vackra, ljusa brunnen med sina 
tjocka kedjor oöh vindspel verkade 
bortkommen i allt detta dystra grå. 

Han påvisade detaljerna för henne. 
— Usch, det gör mig riktigt ont 

att se den stå så här! sade Elisabeth. 
— Det är först på isista tiden, som 

de höga husen byggts, upp, förut ha
de den mera ljus. 

— Barocken passar ändå blott i 
ljusen, här i vår gråa, sotiga tid — 
se nu bara på de där husväggarna! 
— verkar den allt bra främmande 
och frusen . .. 

Han såg icke på brunnen, utan på 
henne som hon stod där på den smut
siga gården, stödd med ena handen 
mot brunnskanten, i en enkel, ljus 
dräkt med en bredbrät-tad, svart hatt 
på det mjuka blonda håret. 

. . . främmande . . . här ... i denna 
tid, genljöd det därvid inom honom. 

— Ja, sade han tankspritt och de 
gingo långsamt vidare. Så småning

om återfick han herraväldet över sig 
själv och blev åter språksam och un
derhållande, medan de först gingo 
över till det blivande biskopssätet — 
även det alldeles fönbyggt, därefter 
till en utsirad gammal port och till 
•sist, genom ett par smala gränder, 
fram till Mariaplatsen. 

Han talade nästan för forcerat, 
och ett par gånger vände hon isig 
emot honom med en fråga i blicken. 
Då han -sista gången höll fast hennes 
blick, rodnade hon lätt, det- kom en 
liten rynka mellan hennes ögonbryn, 
och hon såg ej mer på honom. 

Vad var det fatt med honom? Han 
tycktes i dag alldeles ha lagt bort 
sitt nordtyska lugn, hans konversa
tion sprang över från det ena ämnét 
till det andra, och hon började känna 
ett visst obehag. 

Av den gamla kyrkogården, som 
förr helt odh hållet omslutit Maria
kyrkan, fanns blott kvar en del vid 
östra sidan av Mariaplatsen, mellan 
allmänna sjukhuset och den långa 
sträckan byggnader, som förr till
hört ett kloster, men numera blott 
tjänstgjorde som något slags skjul 
för stadens byggnadsmaterial. De 

svårförståeliga talare skulle icke lyc
kas göra ett . starkt intryck på audi
toriet. om de rätt kunde behandla 
språket. 

Hur sällan äro icke amatörerna 
på det offentliga uppträdandets om
råde i stånd att läsa ett poem utan 
patos, naturligt och njutbart för an
dra. Även den oskolade föredrags
hållarens prosa rasslar förbi åhöra
rens öra utan interpunktering, utan 
uttryck. Ingen punkt, intet fråge
tecken, ingen tankestreck föranleder 
ett ögonblicks uppehåll, vilket skulle 
ge åhöraren tillfälle att upptaga det 
som sagts och tillgodogöra sig det. 
1 rasande tempo som ett vattenfall 
plaskar det förbi den andlöst lyss
nande åhörarens trumhinnor. Det 
finns verkligen självkritiska perso
ner, som äro medvetna om -dessa fel, 
men -som icke veta på vilket sätt de 
skola övervinna dem, hur de skola 
kunna stärka sin svaga, samman
pressade, för heshet benägna röst, 
hur de skola kunna bli kvitt läsp
ning och andra oegentligheter. I all
mänhet tar man sin tillflykt till un
dervisningsböcker i 'talteknik, men 
finner snart att ingenting står att 
vinna på denna väg. 

Den som skriver detta vill med 
stöd av 30-årig praxis på röstut
bildningens område fråga: Är det 
möjligt, att lära sig att sjunga med 
hjälp av läroböcker i sång? Är icke 
tålstämman beroende av samma 
struphuvud och dess verktyg? En
dast den levande tonen och den rik
tiga andningen, endast det fonetiska 
studiet från öra till öra -och mun 
liksom vid sång kan ge talaren något 
av värde. Endast en sakkunnig på 
röstutbildningens område kan med 
det levande klingande ordet i sin 
tjänst genom sitt eget exempel hjäl
pa den kunskapssökande och han 
hjälper även i de svåraste fall -och 
i vilken levnadsålder som helst. Ge
nom hygieniskt riktiga metoder stä.r-
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urgamla träden med sitt unga löv
verk reste sig högt över de förfallna 
murarna. Den vackra, smidda, men 
förrostade gallerporten istod halvöp
pen. De ståtliga popplarna, som 
kantade vägen, lyste i den mest un
derbara guldgröna färg, och fastän 
ingen vindfläkt kunde förmärkas, 
rasslade och skälvde det i dem utan 
uppehåll. 

Fiedler förde Elisabeth först till 
framsidan av ett gravmonument med 
rikt framträdande barockornamentik. 
Här, i fullt solsken och bland yppiga 
buskväxter, verkade denna konst, så 
som den bör, full av liv och längtan, 
glad och stark, trots att det vimlade 
av dödskallar, bloss och timglas i or
namenten. Kontrasten mellan monu
mentets utseende och dess dystra än
damål tjusade Elisabeth i hög grad, 
och för att få stanna där så länge 
som möjligt försökte hon hålla kvar 
Fiedler med en livlig konversation. 
Men denne brådskade vidare och drog 
Elisabeth med till nästa avdelning 
närmare muren, där gravplatserna 
voro ännu mera förfallna och ovår-
dade. Här sökte han efter allehanda 
urnor och socklar på de smala sti-
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Kaffe och té serveras. 
Styrelsen. 

na utbrott följde dagar och veckor 
utan att vi bytte ett ord. Slutligen 
kom det till en försoningsscen, som 
var efterlängtad av oss båda. 

Hon var då ångerfull, älsklig och 
öm. Men snart tog hennes olyckliga 
lynne ånyo överhand, och samma sce
ner, samma pinsamma tystnad i da
gar och veckor, samma försonings
scener följde. 

Hur mången gång önskade jag mig 
ej tusen mil borta! Hur led jag ej 
av denna tryckta, hemska åskvä
dersstämning, som snart var den en
da omväxling jhemmet erbjöd mig 
efter dagens arbete. Hundratals 
'kvällar brände mitt huvud och min 
kropp som i feber av alla de olika 
sinnesrörelser jag genomgått. Det 
förvärrade också saken att jag i det
ta fall aldrig kunde känna den lik
giltighet, det förakt jag erfarit för 
min förra hustru. Jag beklagade 
henne snarare. Ty i grund och bot
ten var hon god, och ville mig väl, 
fastän hon fullständigt saknade för
måga att behärska sitt onda lynne. 
Det blev med tiden småaktigt gna-
tigt. Även i andra personers när
varo, på bjudningar, teatrar, var och 
när som helst, ställde hon till de obe
hagligaste scener och uppträden. 

Jag började känna mig som en 
mindervärdig man. De ständiga an
märkningarna, den eviga själsspän
ningen nedstämde så till den grad 
mitt lynne att livet ofta syntes mig 
outhärdligt. Och efter tre års öm
sesidiga kval skildes vi frivilligt. 

Mitt tredje äktenskap —• jag var 
37 år innan jag efter 5 års vila kun
de förmå mig till detta nya steg — 
föll på min hustrus svartsjuka. Jag 
var nu en härdad man. Men så stark 
är kvinnans makt över mannen, att 
när jag ånyo i min famn kände ett 
väsen iså alltigenom olikt mig själv, 
återigen nya förhoppningar tändes 
om en bestandande lycka. De grum 
lades snart. Och anledningen blev 
mina förra hustrur. 

Medan i ett harmoniskt samliv-
kärleken bör vara den tysta, bärande 
kraften som man lika litet reflekte
rar över isom över den kraft som bär 
upp jorden och stjärnorna, blev i 
mitt nya äktenskap allt underordnat 
den enda stora frågan, om min kär
lek var som den borde. Jag hade ju 
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varit gift förut! Hur hade jag äl
skat då, hur älskade jag nu? Jag 
ansattes med de underligaste frågor! 
Älskade jag henne verkligen? Äl
skade jag henne lika mycket som 

n första fru? Som min andra fru? 
Kunde jag på det hela taget älska en 
kvinna, då jag älskat så många? Hon 
anställde i sin fantasi tysta jämfö
relser och hetsade upp sig med inbil
lade bevis för att hon, jämfört med 
mina föregående fruar, intog ett un
derordnat rum. Inte hade jag lik
giltigt satt mig och läst tidningarna 
efter middagen i mitt första äkten
skap —- i mitt andra äktenskap! Då 
hade jag nämligen älskat — nu hade 
jag blott en hushållerska! Men hon 
ville inte dela* hon ville ha mig en
sam! Alldeles ensam! Och med 
nyp och klösningar lät hon mig för
stå vad som skulle bli min lott om 
det ej lyckades mig att bibringa hen
ne full visshet om en oinskränkt be
sittning av min person. 

Eu stackars karl känner sig rätt 
enkel inför så mycken aktivitet från 
en kvinnas sida. Vad skulle jag 
göra för att få henne att tro mig? 
Försäkringar hjälpte lika litet som 
mitt klanderfria liv. Hon hade ju 
mitt prästbetyg på att hon ej var 
Den Enda! Och hon kunde ej få i 
sitt huvud att det förra var slut. Min 
första hustru befann sig ju alltjämt 
i samma stad, och naturligtvis gav 
detta henne anledningar till de svar
taste misstankar. Knöt jag på mig en 
ny halsduk eller gick jag ut en kväll 
var det färdigt. Tårar, anklagelser 
och scener blevo genast följden. För 
lusfridens bevarande vågade jag 
snart icke nämna ett kvinnonamn, 
icke yttra mig fördelaktigt om en 
dam, icke hälsa på någon för min 
fru okänd dam på promenaden, icke 
mer än på det allra knapphändiga
ste sätt konversera min bordsdam 
under bjudningar. Jag kände mig 
som en i tvångskädjor fastsmidd 
man, vilkens varje steg, ord, blick 
sorgfälligt bevakades. Mina göm
mor och kläder undersöktes som en 
brottslings, på mina vandringar 
skuggades jag -av min egen hustru 
som om jag varit en bandit. Hon 
tvekade icke ens att taga privatde
tektiver till hjälp för att bevaka mi
na steg och handlingar. 

I en sådan atmosfär, berövad all 
den ömsesidiga tillgivenhet och för
troendefullhet som är kärlekens syre, 
kan omöjligen en känsla bestå. All
var —• skämt — försäkringar, allt 
strandade på ett misstroget sinnes 
lömska undervattensskär. Vårt äk
tenskap var dömt att göra haveri. 
Och jag erkänner att jag själv i full
ständig förtvivlan satte vårt skepp 
på grund. Jag gjorde vad min hu
stru i fyra långa år velat driva mig 
til] — jag gav henne anledning till 
svartsjuka. Men icke genom att 
närma mig någon annan av Evas 
döttrar, utan genom en vaknande och 
oemotståndlig längtan efter friheten. 

Det var intet lätt steg. Ett i allt 
var mitt sista äktenskap min svåra
ste prövning, emedan -det gav dråp
slaget åt min tro' på kvinnan. Och 
de svårfiste dagarna genomlevde jag 
måhända då jag efter en mycket kort 
lycka såg symptomerna visa sig till 
en ny upplösning. Det betydde för 
mig: denna gång och sedan aldrig 
mera! 

Det är kanske mindre egendom
ligt om man efter sådana erfarenhe
ter ställer sig skeptisk gentemot tan
ken att kvinnan är den som skall bli 
en (genom männen) snedvriden 
världs återställarinna. Hennes för
sta mission må då åtminstone bli att 

Nyheterna för Våren 
inkomma nu dagligen. 

Gustaf Byrmans Erika 
1 0  K O  R S  G A T A N  1 0 .  

Kvinnlig värnplikt. 
fredsarbete t modärn anda. 

Kvinnornas Tidning, som själv är 
varmt intresserad av tanken på 
kvinnlig värnplikt, har nöjet att här 
nedan bereda plats för en tänkvärd 

.inledningsartikel i ärendet. Artikel-
författarinnan, fru Dagmar Wald-
ner, född Andersson, är som bekant 
en av våra främsta krafter på folk
bildningsarbetets område. Bibliote
karie och sekreterare i Kinematogra-
fiska sällskapet i Stockholm har hon 
bi. a. såsom en av vårt lands sak
kunniga på -filmens område gjort syn
nerligen värdefulla insatser för infö
rande av den instruktiva filmen i 
skolornas och undervisningens tjänst. 
Fru W. har även såsom inbjuden he
dersgäst representerat Sverige vid en 
större folkbildningskonferens i Tysk
land. 

Även vårt land skall avväpnas i 
ekonomiens — men framförallt "i 
fredens namn", som det så bestic
kande formulerats. 

Dessförinnan må det vara en av de 
stackars blivande värnlösa tillåtet 
att inför sina kamrater i den häg
rande tusenåriga freden framlägga 
några tankekorn. Naturligtvis i all 
anspråkslöshet. Ty såsom varm an
hängare av prygelstraffet för nidin-
gar, våldsverkare och lymlar et con-
sortes, har jag ej rättighet att skru
da mig i den absoluta fredsvännens 
mantel — nej! dessvärre icke i nå
gon mantel alls, eftersom jag på 
grund av min kritiska läggning icke 
har kunnat förmå mig att låta mig 
åsättas visst partis etikett eller om
fatta åsikter, vilka icke inom mig 
själv genomgått erfarenhetens skärs-
eld och ha tagit egen övertygelses ge
stalt. 

Låtom oss alltså slunga välklin-
gande fraser och teorier och gemen
samt hjälpas åt att söka sanning och 
saks framkomlighet. 

"Fred" är det sålunda, fråga om! 
Kärnan i varje sann och ädel 

kvinnlighets väsen är åstundan efter 
fred, fridskärlek. Om man vill taga 
mindre ideellt på saken, så kan man 
ju formulera det speciellt kvinnliga 

återställa sig själv. Att återställa 
det ursprungligt kvinnliga, det som 
är moder till hjärta och sinne och 
vill hela världen väl. 

Nutidskvinnans ursinniga lyxbe-
gär, behagsjuka och egoism fram
kallar i stället för förhoppningar ån
gest för framtiden. Hela hennes 
strävan går, i stort sett, ut på att 
•fånga en man. Några andra intres
sen, som kunde taga vid. när detta 
huvudintresse är fyllt, äger hon, 
fortfarande i stort sett, icke. Och 
får troligen aldrig. Det blir endast 
undantagen, -som drömma om -och i 
enstaka fall förverkliga den kvinn
liga idealbilden. Jag tror att den 
finnes. Men jag har skäl att tro att 
den redan befinner sig i stark mi
noritet och orsaker att frukta att den, 
imed den nuvarande utvecklingsten
densen, om 100 år skall vara spår
löst försvunnen från jorden. 

En hårt prövad man. 

fredsbegäret såsom obenägenhet, 
fruktan för att mista make, son eller 
broder, eller varför icke "sitt man
liga stöd". Vilka offer kvinnan i 
bägge fallen har visat sig mäktig till 
förmån för en högre idé — fosterlan
det, nationen — därom vittnar nog
samt hävderna. 

Det har varit och är alltjämt hu
vudsakligen kvinnans lott att i görli
gaste mån läka sår och lindra nöd 
när krig -och därmed jämförligt hem
sökt världen. Och hava man och 
kvinna därvid stått sida vid sida, 
i vackraste mening kompletterat var
andra. Rätt så! Ty det är nu en 
gång min fasta övertygelse att vi 
skapats man och kvinna, icke för att 
bekämpa och förgöra varann i en 
skarp yrkeskonkurrens tecken, utan 
för att komplettera varandra, dela 
upp bördorna allt efter art, kynne 
kompetens och begåvning. 

Kan någon förneka att allt sedan 
världens skapelse funnits kamp och 
strid på liv och död? Sådant är till 
synes ofrånkomligt. Ty -ehuru oför
enligt med verkligt hög kultur, ha 
världskrigets fasor och blodsutgju
telse satt ett rekord, som kan nedslå 
även den mest optimistiska förhopp
ning på kulturens seger och utveck
lingens framåtskridande i annat än 
nävrätten-s tecken. Men mera än kri
get självt har "fredsutbrottets" följ
der, ha de hemsökelsor, det förfall, 
som kännetecknar nutida hem- och 
samhällsliv, massornas råhet, hän
synslöshet och individens brist på 
hållning frammanat åstundan efter 
förebyggande åtgärder, efter medel 
till återupprättande av världens and
liga liv och själsliga kraft. Tiden 
är utan tvivel övermogen för nya 
insatser i denna riktning. 

Männen ha hitintills styrt värl
dens öden, även om de vid många till
fällen funnit det talesättet -oppor
tunt, som förklarar "vad kvinnan 
vill, vill Gud". Om jag ej missmin-
ner mig var det en kunglig mätress 
vid Ludvig XIV lättsinniga, sedes
lösa hov, som blev upphovet till det
ta bevingade ord. Och använder man 
ordet egentligen än i dag undantags
vis annat än i ekivåk bemärkelse? 
Finns det något rimligt skäl för att 
kvinnor av annan typ skola taga 
detta arv för gott? 

Ha icke vi andra allt skäl i värl
den att dokumentera vår makt i äd
laste bemärkelse, nu då vi kunna gö
ra detta? 

Varför ha kvinnorna under årtu
senden blott tum för tum kunnat 
tillkämpa sig sina mänskliga och 
medborgerliga rättigheter? Jo! eme
dan vi icke varit eniga, saknat varje 
tillstymmelse till solidaritet, gemen
sam organisation, metod och penning
medel. Ha vi ens någonsin haft nå
got gemensamt högt uttalat klart 
och bestämt formulerat mål, som fy.l-
kat alla, samman? Allt detta kan 
den kvinnliga värnplikten, rätt fat
tad, råda bot för. 
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tjänare, våning, pIats 

annat, så a n n o n s e r a det i 

Göteborgs Morg0npos't 
Göteborgs största morgontåg 

HUSMÖDRAR Oören ett besök i Jubileumshotell°t. 
Utmärkt tillfälle till billiga inköp för 
flyttningen. Öppet V2 1—Va 3. 

Magasin Vogue 
Vårnyheterna exponeras. 
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K u n g s g a t a n  5 0 ,  1  t r .  
(snett emot Holmbloms) 

Jag väjer icke för den militära 
termen, ehuru jag vet att den kom
mer att stöta de ytliga och tanke-
tomma för huvudet. Jag väjer så 
mycket mindre, som det jag avser 
med kvinnans värnplikt vilar på en 
i vidaste mening altruistisk grund i 
fredskapandets anda. Ty det vi 
kvinnor vilja värna bottnar i hem
mets lycka och bestånd, släktets 
styrka. För dessa syften torde vi 
utan vidare kunna räkna på män
nens varma. tillslutning, så mycket 
mera, som denna värnplikt på ett 
fullt naturligt sätt kommer att reg
lera -det av männen så fruktade s. k. 
yrkesintrånget, konkurrensen. Här
igenom kanske även icke minst anta
let martyrer för en god sak, kunde 
komma- att inskränkas Ii 11 ett hitin
tills oanat minimum. 

Såsom jag vidare tänkt mig kom
mer denna värnplikt, i motsats till 
den manliga, icke att kosta staten ett 
öre utöver vad staten redan nu ger 
ut för undervisnings- och uppfost-
ring sändarn, ål fallande inom det 
kvinnliga värnpliktsbegreppets om
fattning. 

Vid en liten privattillställning i 
Göteborg för någon tid sedan, bilda
des "Kvinnliga värnpliktsklubben" 
med syfte att samla och sovra hit
hörande material och så småningom 
framlägga en organisationsplan, 
lämplig att föreläggas riksdagen. 

De programpunkter, som vid det
ta tillfälle av mig framhöllos såsom 
grundläggande lyda i största -allmän
het och utan närmare motivering 
som följer: 

1) Obligatorisk, minst 2-årig so-
cial-ekonomisk utbildning -efter sko
lans slut av ungefär samma art och 
halt som den, vilken bestås exempel
vis Röda Korsets och Röda Stjär
nans sköterskeelever. Hänsyn tages 
till individuella anlag, håg, kvalifi
kationer, yrkesval m. m. 

2) 1 års obligatorisk praktik, även 
i privathem och mot ersättning. Gö
res till ambitionssak för hemmen att 
förvärva dylik uppfostringskvalitet. 

3) Förpliktelse att i händelse av 
krig ställa sig till Röda Korsets dis
position. 

4) S. k. "malajer" (till vanlig 
värnplikt odugliga) utbildas socialt 
efter anlag, håg och kvalifikation. 

5) Platsförmedling efter slutad 
värnplikt. Ordnad betygsgivning. 
Livränteförsäkring (motsvarande 
pension). Diverse uppgifter fallan
de under intressekontorens organisa
tionsformer. 

Huvudvikten skall läggas vid att 
utbilda den sakkunnighet som ska
par, ja, är en förutsättning för själv
aktning, glad pliktuppfyllelse och 
ambition. 

Ytterst avser värnplikten att stär
ka hemmens ställning, väcka intres
se . för kvalificerad barnafostran i 
samma mån syftande till föräldra-
fostran, detta villkor för hemmens 
auktoritet. 

Ett genomgripande nyttiggöran
de av kvinnlig arbetskraft och or
ganisationsförmåga varigenom na
turligt ordnande och tillgodgörande 
av hittills föraktade eller förbisedda 
nationalekonomiska värden. 
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: Vt erbjuda alltid: Het störst 
; urvalet - De bästa varom 

; — De senaste nyheterna, 

; Dam-Kragar och Plissés 

; Utstyrsel Vantar f*'"n 

• Plym-Boas, Maraboutkracar 
" Alla färger o , ° 
" ribbade mönstr. otrUmpor 

: Dam-Väskor StSîf 
; Bilslöjor, Fichuer, Jabots / 

Parasol 1er, Paraplyer 
nyheter Mönstr. Sidenband i 

i Shawls ZhÄkta Spanska 2"},^ \ 

• Colliers, Halskedjor 
Resväskor, Necessairer 

I Mani cure-Etui er 
• moderna Garneringsartiklar ' 
I NOUVEAUTÉS &SL, j 
; Koftor, Jumpers, Capes • 

HALSDUKAR ; samt en 
• mångfald 
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Telefon 14361 

Rekommenderas. 
KRANSAR, BUKETTER & KIST= 
DEKORATIONER till alla prislägen 
Magasinsgat. 11, Hörnet av Kungsg. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

S K O D O N  
för VÅREN. 

Nyinkommet lager. Billigaste pn-e 

J. BlixtS Skoaffärer 
KUNQSTOROET I, 
Bazarbodarne 45—47, Kung „2atan, 

Nya Sjömanshemmet at l:sta Langg 
Skanstorget 5. 

Jag är fullt beredd på alla «^in

vändningar, som komma att g 
från bekymrat föräldraha 
minst. Att jag emellertid tcke^ 

här vitt och brett utlåter nu» 

lösningen av sådana sP°r>m' 1 

rullföring, förlorad **+**£ 
avanceringsmöjligheter etc- ^ 

banor, beror icke på J 
skulle kunna detta, utan a ^ 
bör givas till diskussion. 
vill läsa mellan raderna 

och föratår. wS,„r, 

aii A*®"' 

Solen bleker! men våra ljus- ocli v- „„liiier 0,0 

tyger, Möbeltyger °. 
i åratal dess inverkan-

Prover sändas — Presisera godhetsfullt vad Ni 
skar 

K O I N S T F L I T E I V ,  A v e n y n ,  
G-ö te' 

o ,0 

Offentlig 
nöjen. 

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

Stora T e a t e r n  

Sönda£ 
kl 1,30 Billighetsmatiné : 

bajadären. 

Kl. 8: 

Martha. 

ï orensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8: 

Eliza stannar. 

^ y a T e a t e r n .  

Söndag M- » för sista gången: 

Gurli. 
Tisdag kl. 8 Premiär : 

-jjSAREN AV PORTUGALLIEN. 
Av Selma Lagerlöf. 

Lilla Teatern. 
Lördag och söndag kl. 7 och 9: 

övriga dagar kl. 8: 

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

HEMSLAVINNOR. 

Vår nya. så väl mottagna 

EAU DE COLOGNE 
är nu utkommen 
och tillhandahålles 
i alla specialaffärer. 

WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
Kungl. Hovleveräntör. 

G ö t e b o r g .  

fredsföredrag. 

På inbjudan av Göteborgskretsen 

av Kvinnornas Fredsförbund kom

mer borgmästare Carl Lindhagen att 

tala vid ett offentligt möte, som an

ordnas på påskdagen kl. 6 e. m. på 

lögre realläroverkets högtidssal. 

6ti bebjärtansvärd 

försäljning, 

lärd all uppmuntran, anordnas av 
Majornas arbetsstuga' tisdagen den 
15 april från kl. 11 f. m. i arbets
stugans lokal. Karl Johansgatan 2 
(vid Stigbergstorget). Försäljningen 
omfattar praktiska slöjdalster, för
färdigade. av de barn som utgöra stu

gas skyddslingar. Uppmuntra 
småttingarne och deras beskyddarin-
110r genom ett besök och inköp! Det 

ni verkligt god gärning. 

Nordiska kvinnohongressen 

} fielstngfors. 

,;Pe» finländska avdelningen av 
Nordiska Kvinnosaksföreningars 

Samorganisation" har utfärdat kal
lelse till Tredje nordiska kvinnomö
tet, som skall hållas i Helsingfors 
under dagarna 3—5 instundande 
juni. 

Utom delegerade för olika kvinno
föreningar äger varje intresserad 
kvinna från de nordiska länderna 
ratt att deltaga i mötet och dess dis
kussioner samt att vara med om fest
ligheterna. 

höljande frågor skola vid kongres
sen bli föremål för behandling: 
Samarbetet inom organisationen" 

(referent Iru fr. Lemcke, Danmark). 
Husmoderarbetets nationalekonomi

ska betydelse" (ref. fru H. Gebhard, 
f inland), A ktenskapslagsti ftn i 11g-
en (ref. Iru G. Lindblom, Sverige 
och dr T. Hultin, Finland), Kvinn
liga präster (föredrag av fru D. 
Scholdager, Norge), "Kvinnornas 
arbetsvillkor" (ref. frk. A. Wester-
gaard, Danmark), "Gift kvinnas na
tionalitet" (föredrag av advokat M. 
Stael-Holstein, Sverige), "Fru eller 
fröken som tilltalsord" (föredrag av 
mag. A. Äijälä, Finland) samt 
"Kvinnors utbildning till självför
värv" (ref. ing. J. Markelin-Svens-
son, Finland). 

Efter kongressens slut anordnas 
turistresor inom landet. För dessa 
resor äro biljettprisen å järnvägar 
och ångbåtar reducerade. Fritt vi
sum beviljas alla gäster från utlan
det. 

Kongressavgiften är fastställd till 
75 finska mark. 

Fritt logis i familjer erbjudas del
tagarna i kongressen. Rum å hotell 
anskaffas genom kongressens kansli, 
(adress Vladimirsg. 12, Helsingfors) 
som står till tjänst med alla upplys
ningar. 

SIDENHUSETS S Damkonfektion 
Senaste m hetei i  Klädning*ar, Blusar, Jumpers nu inkomna. 

Du ringe man, du lycklige, ligg 
stilla; 

det huvud, som bär kronan ligger 
illa. 

Shakespeare. 

* 

Halvfen av det baktal, som finns i 
väl Iden uppstår icke av ondska utan 
av brist på förståelse. 

Miss Muloch. 

* 

Det finns ingenting s-om är så loc
kande -och på samma gång så bekym
mersamt som rikedom. Den är ut
omordentligt svår att förvärva, att 
bevara, att använda, och att förlora 
den är en stor sorg. 

(Hinduiskt ordspråk). 

KNUT HEURL1NË Hemslöjd 
GARn KORSGATAN 8 

RD] NER, MÖBELTYGER, BOMULLSTYGER, MATTOR. 

L _ . .  E N O R M T  B I L L I G A  P R I S E R .  

Det reder sig... 

Ingen natt är längre än att dagen 
slutligen gryr. Ingen situation me
ra förtvivlad än att den kan redas 
upp. Livet ter sig stundom så hopp
löst mörkt, djup sorg, hägrande mot
gångar, bekymmer, fruktan och oro 
för morgondagen nedtynga sinnet. I 
ett slag har allt kommit, och man ser 
sig ingen möjlighet att komma ige
nom det och fortsätta livet. 

När lyckans obeständighet på 
detta sätt förkrossar sinnet gör man 
väl i att minnas att ej heller sorgen 
och olyckan äro evigt bestående. 
Allt har sin tid! Allt har ett slut, 
även hjärtats tårar. Allt har en 
gräns, även olyckans vidd. 

Ingenting kan inträffa, som ej 
en dag är långt förbi. Man kan för
lora det käraste man äger, sin hälsa, 
sina försörjningsmöjligheter. Men 
allt reder sig till slut. Hjärtat sör
jer ut sin sorg, hälsan återvinnes, en 
ny plats ersätter den förlorade, det 
hela har gått bättre än man någon
sin vågat tro'. 

Och livets vandring fortsattes. 
Och kan man icke glömma, icke 

tillfriskna, icke arbeta mer så reder 
det sig ändå. Milliarder ha delat 
samma öde, stått inför samma över
lämnande av det egna jaget, den eg
na viljan i en starkare hand och 
vilja. 

Allt reder sig. 
Och livets långa vandring fort-

sättes. 
E. B—m. 

Hangen är lik guldmyntets stäm
pel; ej den utan metallen äger värde. 

•i 

DräKt- 0. Kapptyger 
Största urval. Låga priser. 

Solida kvalitéer. 

Kläde fr. Kr. 8.50 
Gabardin » » 9.75 
Rips » » 12.50 
Côtelé » » 12.50 
Matelassé » » 9.75 
Impr. Gabardin » » 10 — 

Cheviot och Foulé av våra 
erkänt prima kval. i alla pris

lägen. 

Engelska Ulster- och DräKt-
Tyger i eleganta mönster- och 

färgsammansättningar. 

Fodervaror i alla prislägen. 

~29S(u ngJ9 

€tt samtal. 

Jag står och väntar i förstugan 
till min sömmerska. På dörren 
bänger en lapp: "Kommer genast" 
och mitt beslut är att åtminstone av
vakta vilken tidrymd detta senare 
ord innebär. 

Dét är trappuppgången till en ty
pisk hyreskasärn med 1- och 2-rums-
lägenheter, stekos i trapporna och 
barntvättar i alla hörn på gården. 
Angenämare kan man tillbringa en 
dyrbar stund i sitt korta liv, och ef
ter några minuters väntan funderar 
jag just på att gå och återkomma, då 
en -dörr öppnas därnere och därefter 
som på en given signal en annan 
dörr, troligen den mitt emot. 

En borste suddar lamt över något 
föremål och stannar.. Därpå hörs en 
låg monoton fruntimmersröst säga: 

- Â Andeson som kommit hem! 
- Ja, han har ju de ja, svarar en 

annan röst, ännu lägre och monoto
nare än den förra. 

- Han kom i går kväll. 
— Jaså ja, så, så, det var i går 

kväll. 

— Ja menna. I går kväll. 
Paus. Borsten suddar lamt över 

ett föremål igen. Därpå: 
— Tänk, kära då, att Andeson e 

hemma ! 

— Ja, d'e änna konstigt. Innan 
en vet ordet av. 

— Just de ja. 
— Men sent i går hörde jag dom 

tala inne hos Andesons. E de inte 
Andesons röst? tänkte jag å gick till 
väggen å lyddes. 

'— A så va de han? 
— Ja menna, så va de la han. 
— Hm! Hm! Hm! 
Paus. Vemodiga tassningar med 

borsten över något föremål. 
Suck. 
— Ja, en vet ingenting. 
— Nej en gör la inte de. 
— Men nu e han hemma i alla 

fall. 
— Ja, ja, han e la så. 

Det slämmer i ytterdörren därne
re. Två dörrar stängas sakta. Steg 
komma raskt upp för trapporna. 
Ögonblicket därpå blir min sömmer

ska synlig med några paket i hän
derna. 

Jag hälsar henne lättad. Väntan 
har dock skänkt mig någon valuta. 
Jag vet nämligen att Anderson har 
kommit hem. 

V olly. 

15 
A.-B. 
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Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

rt8M.9hr.tir. 

Det offentliga 
talandcts konst. 

Av Serafine DétSchy. 

För icke längesedan hörde jag 
någon säga: "En författare, som vill 
föredraga sina verk offentligt, må
ste först ha lärt att tala". 

Det var efter en misslyckad före
dragsafton, vid vilken en författare 
med monoton, uttryckslös, -oklar 
stämma, med huvudet nedlutat över 
boken, viskande, mumlande och på 
ett fullständigt obegripligt sätt fö
redrog sina verkligt beundransvär
da dikter. Enerverade, förargade 
genom den tröttsamma och fåfänga 
ansträngningen att försöka följa med 
den färglösa, ohörbara uppläsningen 
lämnade åhörarne salen. Det nyss 
anförda uttalandet gjordes därvid 
av en såkförståndig person, och det 
tillvann sig av de närstående afto
nens enda bifallsyttring. 

— Äntligen, tänkte jag, någon 
som begriper, att det är oförsvarligt 
att uppträda inför en publik, som 
väntar intellektuell underhållning, 
med ett oskolat utförande, med en 
monoton, 'kanske genom näsan fram
pressad röst, vilken snart blir hes 
eller att tjockt och grötigt med ur
sinnig fart haspla ur sig ett före
drag. 

Hur värdefull iför vårt liv och för 
vårt yrke är icke förvärvandet av en 
på vetenskaplig grund fotad talkonst 
— ja, även ur ren hälsosynpunkt 
sett. Hur många lärare med halsli
danden, hur många bröstklena prä
ster, hur många misslyckade före
dragshållare sk'ullç icke kunna vin
na- hälsa och framgång, hur många 

OVA-
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HELANDERS 

FRAN KR. 3,50 PR KG. TILL HÖGRE PRISER 

C. V. HELANDER & Co. 
G Ö T E B O R G  

r'K*mUijan. 

R o m h n  

c tx r  

I l s e  L e s k i e n .  

uktoriserad översättning 

Ragnhild Lindberg. 
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en im°-lllg^ jag har inte haft 
-- j)^lna

o
ö£°n, jag kan inte! 

"led Bertrand kommer 
^ vin '"'^äGkliga operett, som 
W ja ^a('l<a På mig. Franskan 

Alkalisk ara'° men ^ an(lra' del; 

?et Haste cl drfPSlaget' menar Jag' 
late. 'au ta emot, det hjälper 

oiu Pa klockan. 

Wfa ,'la' ̂ imma måste vi vara 
f'n du kunde då allt gö

ra dig lite vackrare först för frans
mannen, vet du. 

Wiesner såg verkligen grotesk ut. 
Det tunna, ljusa håret stod som en 
kvast kring huvudet på honom, roc
ken till den hypereleganta, ljusa vår
kostymen var alldeles tillskrynklad, 
den bjärt gredelin färgade kravatten, 
som gjorde hans matta hy ännu ble
kare, hade gått upp och hängde ner 
över västen. 

Han kastade en blick nedåt sig och 
rodnade häftigt. Ingenting kändes 
så sårande för hans fåfänga som vet
skapen att håns yttre ej var fùllt i 

ordning. 
— Ja, jag ... så jag ser ut, och 

han strök sig över huvudet och ord
nade sin halsduk. Sedan han efter 
hand ytterligare återfått herraväldet 
över sig själv gick han och klädde 

om sig. 
— Jag väntar, sade Henry och 

ställde sig vid fönstret och såg ut i 
trädgården, glad över att ha lyckats 
hjälpa -sin nervklena kusin över den 
första krisen . .. hur skulle han bä

ra det, om ...? 
En plötslig ångest grep honom. Så 

lång tid han förspillt! Han måste 

bort till Elisabeth så fort som möj
ligt. 

IX. 

* 

Fiedler gick fram och tillbaka 
under pergolan. Under det låga löv
valvet dröjde ännu något av nattky
lan kvar, medan det klara solskenet 
därute på torget redan utstrålade 
full sommarvärme. Han frös litet, 
ty han hade klätt sig i en tunn som
mardräkt och en bredskyggig, lätt 
filthatt, som han fört med sig från 
Italien, och som hans mor ogillande 
jkallade för "den gamla artisthat
ten". Han ville inte gå ut på torget, 
ville inte träffa eller bli tilltalad av 
någon likgiltig bekant. Han var 
inte tillräckligt lugn för sådant. 

På slaget tio stannade bilen vid 
ötsra ingången till pergolan. Elisa
beth steg ur, han gick raskt emot 
henne och efter en från hennes sida 
fullkomligt otvungen hälsning, ty 
den lilla förvirringen under triokväl
len, hade knappt stannat kvar i hen

nes medvetande, begåvo de sig till 
en smal sidogata, från vilken man 
också kunde komma till rådhusgår
den. In på den stora gropiga går
den, omgiven av öppna gallerier, ha
de solen inte heller trängt in ännu. 
Den vackra, ljusa brunnen med sina 
tjocka kedjor oöh vindspel verkade 
bortkommen i allt detta dystra grå. 

Han påvisade detaljerna för henne. 
— Usch, det gör mig riktigt ont 

att se den stå så här! sade Elisabeth. 
— Det är först på isista tiden, som 

de höga husen byggts, upp, förut ha
de den mera ljus. 

— Barocken passar ändå blott i 
ljusen, här i vår gråa, sotiga tid — 
se nu bara på de där husväggarna! 
— verkar den allt bra främmande 
och frusen . .. 

Han såg icke på brunnen, utan på 
henne som hon stod där på den smut
siga gården, stödd med ena handen 
mot brunnskanten, i en enkel, ljus 
dräkt med en bredbrät-tad, svart hatt 
på det mjuka blonda håret. 

. . . främmande . . . här ... i denna 
tid, genljöd det därvid inom honom. 

— Ja, sade han tankspritt och de 
gingo långsamt vidare. Så småning

om återfick han herraväldet över sig 
själv och blev åter språksam och un
derhållande, medan de först gingo 
över till det blivande biskopssätet — 
även det alldeles fönbyggt, därefter 
till en utsirad gammal port och till 
•sist, genom ett par smala gränder, 
fram till Mariaplatsen. 

Han talade nästan för forcerat, 
och ett par gånger vände hon isig 
emot honom med en fråga i blicken. 
Då han -sista gången höll fast hennes 
blick, rodnade hon lätt, det- kom en 
liten rynka mellan hennes ögonbryn, 
och hon såg ej mer på honom. 

Vad var det fatt med honom? Han 
tycktes i dag alldeles ha lagt bort 
sitt nordtyska lugn, hans konversa
tion sprang över från det ena ämnét 
till det andra, och hon började känna 
ett visst obehag. 

Av den gamla kyrkogården, som 
förr helt odh hållet omslutit Maria
kyrkan, fanns blott kvar en del vid 
östra sidan av Mariaplatsen, mellan 
allmänna sjukhuset och den långa 
sträckan byggnader, som förr till
hört ett kloster, men numera blott 
tjänstgjorde som något slags skjul 
för stadens byggnadsmaterial. De 

svårförståeliga talare skulle icke lyc
kas göra ett . starkt intryck på audi
toriet. om de rätt kunde behandla 
språket. 

Hur sällan äro icke amatörerna 
på det offentliga uppträdandets om
råde i stånd att läsa ett poem utan 
patos, naturligt och njutbart för an
dra. Även den oskolade föredrags
hållarens prosa rasslar förbi åhöra
rens öra utan interpunktering, utan 
uttryck. Ingen punkt, intet fråge
tecken, ingen tankestreck föranleder 
ett ögonblicks uppehåll, vilket skulle 
ge åhöraren tillfälle att upptaga det 
som sagts och tillgodogöra sig det. 
1 rasande tempo som ett vattenfall 
plaskar det förbi den andlöst lyss
nande åhörarens trumhinnor. Det 
finns verkligen självkritiska perso
ner, som äro medvetna om -dessa fel, 
men -som icke veta på vilket sätt de 
skola övervinna dem, hur de skola 
kunna stärka sin svaga, samman
pressade, för heshet benägna röst, 
hur de skola kunna bli kvitt läsp
ning och andra oegentligheter. I all
mänhet tar man sin tillflykt till un
dervisningsböcker i 'talteknik, men 
finner snart att ingenting står att 
vinna på denna väg. 

Den som skriver detta vill med 
stöd av 30-årig praxis på röstut
bildningens område fråga: Är det 
möjligt, att lära sig att sjunga med 
hjälp av läroböcker i sång? Är icke 
tålstämman beroende av samma 
struphuvud och dess verktyg? En
dast den levande tonen och den rik
tiga andningen, endast det fonetiska 
studiet från öra till öra -och mun 
liksom vid sång kan ge talaren något 
av värde. Endast en sakkunnig på 
röstutbildningens område kan med 
det levande klingande ordet i sin 
tjänst genom sitt eget exempel hjäl
pa den kunskapssökande och han 
hjälper även i de svåraste fall -och 
i vilken levnadsålder som helst. Ge
nom hygieniskt riktiga metoder stä.r-

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 — 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseföreningens expedition. 

Reseskildringar 
från Sverige och Norge av Red. A. 
G. Petersson, Pris 4: 55 kr. pr post
förskott. 

Pressen säger: »Det är ett stort 
nöje att läsa dessa snapshots frän alla 
möjliga delar av vår halvö. Stilen 
är ledig och uttrycksfull. Kvickt och 
underhållande skildrar förf. folkliv 
och natur ...» 

Rekvireras från förf:s eget förlag 
adr.: Kristinehamn. 

urgamla träden med sitt unga löv
verk reste sig högt över de förfallna 
murarna. Den vackra, smidda, men 
förrostade gallerporten istod halvöp
pen. De ståtliga popplarna, som 
kantade vägen, lyste i den mest un
derbara guldgröna färg, och fastän 
ingen vindfläkt kunde förmärkas, 
rasslade och skälvde det i dem utan 
uppehåll. 

Fiedler förde Elisabeth först till 
framsidan av ett gravmonument med 
rikt framträdande barockornamentik. 
Här, i fullt solsken och bland yppiga 
buskväxter, verkade denna konst, så 
som den bör, full av liv och längtan, 
glad och stark, trots att det vimlade 
av dödskallar, bloss och timglas i or
namenten. Kontrasten mellan monu
mentets utseende och dess dystra än
damål tjusade Elisabeth i hög grad, 
och för att få stanna där så länge 
som möjligt försökte hon hålla kvar 
Fiedler med en livlig konversation. 
Men denne brådskade vidare och drog 
Elisabeth med till nästa avdelning 
närmare muren, där gravplatserna 
voro ännu mera förfallna och ovår-
dade. Här sökte han efter allehanda 
urnor och socklar på de smala sti-
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Ä.-Bol. NYA BIKUPAN 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
Kungsgatan 45.* Telefon 5107. 

DAMUNDERKLÄDER 
BAR N KLÄDNIN GAR 
BABYUTSTYRSLAR 

Näsdukar, Brickdukar, Bordlöpare, Ritade 

Handarbeten, Spetsar och Broderier 

finnes alltid på lager. 

BRUDUTSTYRSLAR UTFÖRAS. 

Egen Sy ate Ii er. 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

NORDISKA 
H*NDB.«banken 
STOCKHOLM GÖTEBORG 

1  3  O  A V D E L N I N G S K O N T O R  

MALMÖ 

K ö p  
Edra Tapeter 

hos 

m 
VAST RA 

HAMNGATAN // 
ttini CMOT DOMKYRKAN! 

> 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

ker han icke blott lärjungens strup
huvud och lungor utan även, genom 
metodiska andningsövningar, hela 
hans kroppskonstitution. Bröstkor
gen utvidgas — lungorna höja sitt 
hus, svaga lungor stärkas och lung
katarrer botas. 

Har det lyckats läraren att i den
na sträckta kropp fostra också ett 
kraftigt, utan möda arbetande strup
huvud är dock icke allt vunnet. Den 
vilken som- uppläsare skall tolka an
dras känslor eller som föredragshål
lare vill appellera till auditoriets 
känslor måste äga eller söka förvär
va förmågan att impulsivt och ined 
lätthet bringa sitt känsloliv i sam-

|S t ö r r ej 
än någonsin 

• förut 
är vårt urval av ele- ^ 

HÜ ganta, moderna 
HH nyinkomna 

I Barnvagnar 1 

3= Pris från Kr. 

I 15:— 
=§ Besök vår utställning ! 

I A.-B. Carl Johnsson 
jj^ KUNGSTORGET 2,^ 

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. 

klang med det ämne han behandlar 
—• endast det som klingar ur vår 
egen själ väcker genklang i andras 
bröst. 

Nationalitet, karaktär och uppfo
stran spela givetvis en mycket vik
tig roll på detta område. Nordbon 
som gärna döljer sina känslor har 
svårt att ge sig helt, utan håller 
igen, vilket återverkar även på rö
sten. Därför finner man i nordliga 
länder iså många sjuka och misslju
dande röster under det att den tem-
peramentsfuille sydlänningen på 
grund av sin impulsiva karaktär lå
ter ljudet fritt strömma ut ur bröst 
och hals utan klämda struphuvuds
ljud och på det sättet erhåller en väl 
utvecklad, välljudande, melodiös 
stämma. 

En talare bör slutligen också 
vinnlägga sig om ett rent diailektfritt 
språk. 

Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack.  

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner.  

Emottager mot bi l l ig avgi f t  (s.  k .  

öppen deposi t ion) al la s lags 

värdehandl ingar.  Avkastning 

redovisas omedelbart  t i l l  depo-

nenten. 

Emottager t i l l  förvar ing i  kassavalv 

(s.  k .  s luten deposi t ion) förseg

lade lådor,  konvolut  o.  dyl .  

IMstorien om cti sång. 

En ung amerikansk musiker och 
sångare mr Hart Pease Danks skrev 
och tonsatte år 1874 en av hans hu
stru inspirerad och till henne dedice
rad sång, "Silvertrådar bland gul
det", en av dåtidens skönaste och 
mest beundrade kärlekssånger. Det 
lilla arbetet gjorde med ett slag sin 
upphovsman berömd och tillförde 
honom stor rikedom. Men under de 
nya förhållanden, som följde med 
rikedomen, gick det unga parets för
ut rika och ogrumlade äktenskapliga 
lycka förlorad och de båda makarne 
skildes. 

År 1903 fann man Danks död i 
ett boardinghouse i Filadelfia, knä-
böjande vid sin säng. På ytterbla
det till ett gammalt exemplar av sin 
berömda sång hade han skrivit: "Det 
är hårt att åldras i ensamhet". 

För någon vecka sedan dog hans 
hustru Harriet Danks, också hon i 
ett oansenligt boardinghouse i 
Brooklyn, 82 år gammal. 

Den sång, som en gång skrevs till 
hennes ära, blev på ett sällsamt sätt 
hennes livs fördärv. 

Det gamla bliver alltid i något 
hänseende nytt, liksom floden alltid 
bliver ny, ehuru den alltid avspeg
lar samma strand och samma him
mel. 

P. Genberg. 

För Våren. 

Tricot-Dräkter 

I MODERNASTE FÄRGER OCH STICKNINGAR 

Prislägen från 

45 
00 

W.-yM&v*. 
•*«. -

Jll'Vf 

HERM. MEETHS A.~B. 

6n rättad miss
uppfattning. 

Professor Howard Mayberry, chef 
för den psykologiska fakulteten vid 
universitetet i Chicago, förklarar i en 
avhandling, att något sådant som 
"kärlek vid första anblicken" icke 
existerar. En man, säger han, gör 
sig alltid en fantasibild av den kvin
na, han tänker, sig som sin blivande 
hustru. Denna bild utrustar han 
med alla de företräden, som, enligt 
hans åsikt, böra tillkomma idealkvin

nan. En vacker dag sammanträffar 
han med någon, som synes likna hans 
drömbrud, och han förälskar sig — 
"vid första anblicken" säger folk, 
men i själva verket har han älskat 
henne i åratal. 

I regel möter en man aldrig en 
fullständig motsvarighet till den 
kvinna han drömt om, lika litet som 
en kvinna gör det ifråga om en man, 
men båda äro på grund av naturens 
anpassningslag gärna beredda att gö
ra eftergifter, mycket ofta stora ef
tergifter. En människa överflyttar 
omedvetet sin kärlek från ett dröm-

Vi sälja mängder av 

G A R D I N E R  
Yarfär? Jo ! DÀ

A
R

TFR våra priser äro lägst OCH 

vårt lager det största på platsen 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget 2. 

• loF Asklunds 

B r ö d  
Det är bästA 

Goda inköp 
av Konserver rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 
Alla varor av bästa beskaffenhet. 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

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

D A M E R !  
Ett välsorterat lager av blusar, kläd-

ningar och kjolar av egen tillverkning. 
Blusar från 4,75, Bomullsklädiiirigar ß,50, 
Kjolar 7,50 till högre priser. Svarta blu
sar och klädningar passande för sorg 
finnes ständigt på lager. Obs.! Beställ
ningar emottages. Även egna tyger sys. 

0. F. Hultbergs Blusaffär 
Husargatim 40. 

Kvinnornas Självhjälpskassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
g'öras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

föremål till dess ungefärliga motsva
righet i det verkliga livet. 

Detta är hela historien i vetenska
pens obarmhärtiga ljus. 

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

Bengt Oxenstierna: Skall Väster
landet gå under? Referat och kri
tik av Oswald Spenglers bok Der 
Untergang des Abendlandes. Pri:, 
kr. 1,50, 

S O M N A D !  
Lakan och örngott sys på beställning. 

Omsorgsfullt arbete. 

Anna Edstrands Vitvaruaffär 
Magasinsgatan 9. Tel. 8292. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  A n g b a g e r i  
ty det är främst i skörhet o. smak 

Ensamjungfi 
Hushållerskor 
Kokerskor, 
Husjungfrur, 
Barnjungfru^ 
Barnhusor, 
1 assfhckor m f] 

Ä -°-a 
2TZr,r "««»'iÜf!» Apiii genom 

Göteborgs stads 
A rbetsförmecHjfj 

Mani. avd. öppen 7 fm » 
Kvlnnl. avd. öppen <) fm J ̂  

"BS..' AU 

e "m ma t. 

GÖTEBORGS 
UNOi®3MSIN 

BREVLÅDA. 
D—g. Vi skola behandla denna 

fråga i samband med andra liknan
de. Tyvärr är tonen inom våra äm 

betsverk ofta allt annat än sådan 

den borde vara. Vederbörande glöm. 

ma att de äro avlönade tjänstemän 
med uppgift att stå allmänheten till 

K—n L—t. Vi skulle önska att 

vi kunde dela Era förhoppningar t 
frågan. 

"Samtal kring en präst". [Inder 
granskning. Tack! 

Öv riga insändare få av utrymmes-

skäl svar i kommande n:r. 

© 

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu hos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ziwerVz JE fir., i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. 

./törsfa urval, moderna varor: 

/ä̂ sta priser 

alltid hos 

fijeMr&nu 

10 SÖDRA LARMGATAN 19 

Linnégatan 11 Karl GustafsgatanJ^. 

Hrla JVIjölfe 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 

garna mellan gravarna, tills Elisa
beth förklarade, att hon var trött. 
Då förde han henne till en gammal 
familjegravplats i ett hörn av muren, 
vars hela, ganska stora yta, så små
ningom förvandlats till en enda, litet 
vågformig gräsplan. Nära muren 
stod en ung kastanje, som redan 
prunkade med sina vita blomljus, 
därintill en genius med avslagen 
arm och framför denna en bänk. 

Fritz Fiedler öppnade den låga 
grinden, som stod på glänt, bad den 
unga frun stiga dit in och torkade 
noga bänken med sin näsduk. Hon 
såg sig om, i rankan på muren lyste 
ett par tidiga vildrosor på ömse si
dor inhägnades den fridfulla lilla 
vrån av höga buskar. Hon satte sig 
ner, andades djupt och såg sig en 
stund omkring i den gröna stillheten. 

Sedan sade hon vänd till honom, 
som satt tyst och litet framåtböjd 
bredvid henne: 

— Här är alldeles härligt! Så 
bra, herr doktor, att ni visat mig det 
här också! Jag pinas så av staden, 
det vet ni ju. Jag är uppfödd i en 
trädgård — nu skall jag gå hit ofta. 
Det var en utmärkt avslutning på 

vårt gemensamma arbete, denna mor
gontur. Och vad gör ni nu, när er 
bok är färdig? Slår er ner här, inte 
sant? 

— Nej, det kommer jag inte att 
göra. 

— Hur? Inte? ... Men jag har 
alltid förstått det så. Ni sade ju 
nyligen ... 

— Jag har ändrat mig. Jag vill 
oberoende så fort som möjligt. Jag 
kan inte vänta tills privatdocenturen 
leder till något. Jag ämnar söka di
rektörsplatsen vid ett museum i 
Rhenprovinsen, jag har vänner där
borta, utsikter . . . 

— Ja, men, ni är ju framförallt 
vetenskapsman, det förstår jag inte, 
det gör mig ledsen, ni är föränd
rad . . . 

— Ja, sen jag sett er, . . . Elisa
beth! han vände sig mot henne, jag 
ber er, gå inte! Han lade handen på 
hennes arm och höll henne med milt 
våld tillbaka, när hon, förvirrad och 
förskräckt, ville springa upp. 

— Ja, alltsedan jag såg er hos Rö
mers den där gången ... en främling 
som jag själv i den brokiga, högljud
da skaran, älskar jag er . . . 

— Låt mig gå . . . hör ni. . . 
— Ni skulle aldrig fått höra det, 

aldrig! Men snart upptäckte jag, att 
ni även är en främling i ert eget hem, 
i van der Borgks hem! Ni, som man 
skulle vårda som det dyraste på jor
den, oförstådd, icke älskad! Ni må
ste göra er fri, ... ni får inte leva så, 
Elisabeth ! — för min skull ! Ännu 
besvarar ni nog ej min kärlek, för
står mig knappast, men jag är inte 
rädd; jag skall vinna er, övertyga 
er, 'befria och skydda er. Ingenting 
oskönt skall mer få nå er, ingen göra 
er ont, om ni förtror er till mig... 
Elisabeth! Ingenting annat har läng
re någon betydelse för mig, mina 
plikter, mitt hela liv, ingenting! . . . 
blott ni. . . blott ni! och han vidrörde 
hennes båda händer, som lågo orör
liga i hennes knä, och böjde huvudet 
djupare och djupare, under det att 
han till hälvten gled av bänken, för 
att kyssa dessa sköna händer. 

Då knarrade steg på stora gången. 
Han hörde det ej. Elisabeth gjorde 
det däremot och försökte göra sig 
lös, och i' detsamma stod van der 
Borgk på andra sidan om gallret. 

Fiedler kände blott ett hastigt ryck 

i hennes händer, därefter hörde han 
hennes stämma över sitt huvud: 

— Henry! 
Hon ropade det inte högt, och i 

det enda ordet låg det ingenting av 
fruktan, ingenting av skuld, blott 
kärlek. 

Fiedler reste sig upp, Elisabeth tog 
ett par osäkra steg framåt, och van 
der Borgk kom raskt in genom den 
lilla grinden och stödde henne. 

— Det liar varit för mycket för 
dig, Elisabeth, sade han fullkomligt 
lugnt, jag har bilen utanför, kom. 

Fritz Fiddler stod nu bredvid bän
ken, mycket blek, och stödde sig med 
handen mot ryggstödet. Henry såg 
på honom och sade kort: Du liar all
deles tröttat ut henne. 

— Det gör mig ont, van der Borgk. 
Jag ber dig, låt mig få säga ett ord. 
Din fru . . . 

— Senare, gärna! Senare. Men 
du ser, hon behöver vila. Kom, Eli
sabeth ! 

Men hon gjorde sig lös från ho
nom, gick fram till Fiedler och räck
te ut handen mot honom. 

— Jag tackar er, herr doktor. 
Han dröjde först förvirrad, sedan 

såg han in i hennes vackra, klara 
ögon och lade sin hand i hennes 
... jag tackar er för allt. . . och för
låt mig! 

Han bugade sig för henne. Då 
han såg upp, stod hon åter bredvid 
sin man och gick sedan vid hans arm 
genom den öppna grinden. Inom ett 
ögonblick hade de höga buskarna 
kring de närliggande gravarna skymt 
bort dem för hans blick. 

Henry förde sin hustru till bilen. 
När hon ville börja tala, sade han 
vänligt: Säg ingenting än, vila ut 
först, och han hjälpte henne upp i 
auton. Hon väntade, att han skulle 
följa med, men han stängde dörren 
och sade till chauffören: 

—- Min fru far hem, och redan sur
rade motorn. Hon lutade sig ut och 
sade lågt och hastigt: 

— Nej, jag måste tala vid dig 
först, absolut. . . jag ... 

Det behövs inte, Elisabeth, jag är 
hemma strax efter dig. Och bilen 
for åstad. 

(Forts.). 
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Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070. 

-rZ^cktiUåtes gärna om «Kvin-
rnas Tidning", med tela namnet 

"° utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
De olika vägarna. Av I. D. 
Något om blyghet och mindervärdiga 

het. Av ^rida Erikson-
En livsgärning i människokärlekens 

tjänst. Av Frigga Carl berg. 
flammal. Dikt av Ellen Berner. 

Malört. 
Teater. 
I fågelperspektiv. Av Gerda Höök-Nil-

son 

En bok som aldrig blir gammal. Av 

S—e L—w. 

Olika sätt att dö. 
Sparvarna. Av Crayon. 
Svar till en hårt prövad man. Av En 

kvinna. 
Bland kvinnor. Av Ellen Berner. 
Silverslöjan. Koman av Ilse Leskien. 

VtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Påskveckan har kommit med en 

ljusning i den europeiska situatio

nen, närmast sammanhängande med 

den tillmötesgående hållning Tysk

land intagit till expertkommitténs 

fredsforslag i skadeståndsfrågan. 

Den tyska regeringen har godkänt 

utlåtandet som grundval för diskus

sion av problemet i fråga. Hela den 

tyska, pressen så när som på de ut

präglat konservativa organen gilla 

regeringens handlingssätt. På hö-

gerhåll anser man att ett realiseran

de av den framlagda planen skulle 

'»inga Tyskland i slaveri under 
Frankrikes politiska herravälde. — 

Him som hälst, ett faktum är att en 
jorhandlingsbasis för en europeisk 

"''»överenskommelse nu skapats. 

Engelska regeringen har beslutat 
a|î U11derstödja experternas skade-
8 ndsplan och har därvid bakom sig 
fimtliga partier, alltså en utomor-

deil%t stark position. 

o 
1 London Pågår f. n. en konferens 

reglerandet av de rysk-engelska 

^ a^andena. Den ryska delegatio-
j ' vilken innesluter endast en en-

,t 
ryss men en hel del annat folk 

ejt 
rodaste kommunisttyp, har fått 

etmket.kyligt mottagande av den 
ställS a ^nansvarlden, vilken upp
tar er,..U^mordentiigt stränga vill-
]a„i fr ^«upprättandet av Ryss-
la;d; kre*it i England. 

«fter 0
6n^e^a liberalerna komma 

nin taga definitiv ställ-

ekali I- ^ ^ragani om fortsatt stöd 
re»Pr: ainilas ^en socialdemokratiska 

ffam^p611 e^er ^ -^etta samarbete, 
''Val GS Ska<^ar i oerhörd grad 
'fe v i DaS anseen(îe hos de borger-
®Männen. 

r'^ tämi"S U^an<^s^r°n^a ar för öv-
SW ; i^en ^a^g på händelser av 

e intres 

av 

som vistas i Rumänien, har i ett öp
pet brev till grekiska folket proteste
rat mot sin avsättning, vilken enligt 
hans åsikt iscensatts av en maktlys-
ten officersliga mot folkets vilja. 

Rykten veta berätta om en stigan
de misstämning mellan Sovjetrege
ringen å ena sidan och Rumänien 
samt Polen å den andra, Det för
säkras även att truppförskjutningar 
äga rum mot gränserna. 

Från Kina meddelas, att landei 
befinner sig i ett tillstånd av obe
skrivlig korruption och att hela dem 
inre tfrdningen står inför ett fullstän
digt sammanbrott 

Förenta staterna ha genom en ny 
invandringslag ytterligare försvårat 
tillträdet till landet Fullständigt 
portförbud gäller för japaner. De 
invändningar, som gjorts från ja
panskt håll, hava lämnats utan be
aktande. Den amerikanska pressen 
fruktar, att beslutet kan komma att 
leda till farliga framtida förvecklin
gar mellan U. S. A. och Japan. 

Paris gästas f. n. av rumänska 
kungaparet. Krafter äro i verksam
het för att söka få till stånd ett mi-
litäriskt alliansfördrag mellan Ru
mänien och Frankrike. 

De i dagarna förrättade danska 
folketingsvalen ledde till nederlag 
för "venstre", det bondeparti som 
med det konservativa partiets hjälp 
stått för landets styrelse, vilken hu
vudsakligen gått ut på böndernas 
bästa, Straffet för denna själviska 
politik undficks vid valet, ur vilket 
socialdemokraterna utgingo som det 
starkaste partiet. Landet får nu en 
socialistregering vilken dook för att 
förfoga över majoritet i folketinget 
måste utbedja sig stöd av radikaler
na. 

b̂eé är väl 
att mamma har 

Gummans 
F L I N G O R  

I så att pysen kan bli 
ren igen. 
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20 April 1924. 
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esse. 
I Grekland har 

WLIKEJJ NII1^EN eller mot re-

v FALLIT för denna istats-

"^TRER T ^ '^E MA^tägande de -

IJJFQR 
S'" 'Rrhetskärlek genom 

"WIÄVA R+ FÄGRINGS tillstånd och 
Ryek- OCH yttrandefrihe-

8REKLske konungen, Georg II, 

6n glad  

P å s k  
i 
! 

fil länskas alla 

når a nä inter 

nth läsare. 

jDet har i riksdagsreferaten med

delats, att fröknarne Hesselgren och 

Tamm fått avslag på sin motion om 
ett tilläggsanslag på 8,000 kr. till 
Landskrona tvångsarbetsanstalt  för  

kvinnor, vilken redan förut drar en 
kostnad av 200,000 kr. pr år. 

1 denna anstalt avtjäna kvinnliga 
lösdrivare sitt straff. Under begrep

pet kvinnligt lösdriveri faller osed

lighet, bedriven som yrke. Vägen 
till och från Landskrona tvångsar-

"betsanstalt är vanligen denna: gatan, 

sjukhusens avdelning för könssjuka, 

varning för lösdriveri, gatan, sjuk

huset, bortdömning för lösdriveri, 

tvångsarbetsanstalten, frigivning, en 
tids arbete och sedan gatan eller 
också gatan direkt, sjukhuset, 

tvångsarbetsanstalten o. s. v. 

Interneringen på tvångsarbetsan

stalten är ett straff, men den lämnar 
också de kvinnliga lösdrivarne en 
möjlighet till upprättelse. De kom

ma under ordnade levnadsförhållan

den, de få lära sig arbeta, de stå un

der god, i någon mån väl även reli

giös påverkan, och man söker efter 
strafftidens slut bereda dem arbets-

anställning och därmed möjlighet 
till hederlig självförsörjning. 

Resultaten av detti räddningsar

bete synas skäligen små. De kvinn

liga lösdrivarne återupptaga i all

mänhet efter frigivningen sitt gamla 
leverne. Det har alltså icke inträtt 
någon verklig sinnesändring och, 

återbördade åt friheten, finna de ga

tans lätta förtjänster mera eftersträ

vansvärda än den begränsade vecko

lön de utkvittera efter ett hårt och 
"lädjelöst arhete i fabriken .  Man 

har också sökt orsaken till rädd

ningsarbetets misslyckande i den 
svårighet som möter att förskaffa de 
frigivna kvinnliga lösdrivarne arbete 
i skyddande förhållanden d. v. s. i 
en omgivning ,  där man tar sig an 
dem och övervakar deras vandel. 

Att det, i det närmaste, är omöj 

ligt att rädda fallna kvinnor är en 

gammal erfarenhet. 

Räddningsarbetet sättes i gång 
för sent. Karaktärerna hos dessa 
kvinnor är redan fördärvad, deras 
yrke har gått dem i blodet. Yad 
skall man väl vädja till ,  när man 
söker påverka dessa lastbara natu

rer? Till deras blygsel, deras själv

aktning, deras ansvarskänsla, deras 
rättrådighet, deras månhet om sitt 
anseende? Allt detta som skulle 
möjliggjort ett verkligt grepp om de

ras själ finns icke mer, det har gått 
till spillo i det usla, gemena, ärelösa 
liv de fört. Pliktens, hederns an

rop skola aldrig finna gensvar i des

sa förhärjade hjärtan! 

Man inriktar sina ansträngningar 

på att upprätta de kvinnliga lösdri

varne .  Man borde i stället hindra 
uppkomsten av kvinnliga lösdrivare. 

För att skydda den kvinnliga ung

domen för Landskrona tvångsar

betsanstalt måste man förekomma 
bildandet av gatans hemska följe. 

När en flicka bortdömes som lös

drivare stå som medskyldiga föräld-

rarne, skolan, kyrkan — föräldrar-

ne som icke ingjutit dygd i barna

hjärtat och befäst det mot frestelsen, 

skolan som icke lämnat den kunskap 
i ämnet som avskräcker och skyddar, 

kyrkan som icke förstått eller icke 
förmått att i ett mottagligt flicksin-

ne tända den religiösa känsla, som 

vet den rätta vägen och går den. 

I bakgrunden stå ännu flera 
medskyldiga alla de som genom då

liga nöjen och en usel förströelselit

teratur uppluckra ungdomens, mora

liska begrepp och förbereda dess 
fall. 

Den som skriver detta talade en 
gång med den för något år sedan 
bortgångna barnavårdsmannen, folkR 

skollärarinnan Sofia Svensson om 

det förslag till sexualundervisning, 

mot vilket skolorna reste så starkt 
motstånd. 

Fröken Svensson — vilken eldsjäl 
hon var! — berättade att hon, med 

den större rörelsefrihet folkskolan 
tillåter sina lärarekrafter, redan be

drev sexualundervisning bland sina 
flick-lärjungar. Hennes ord föllo 
ungefär så här :  Jag har sagt dem 

sanningen helt och fullt, jag har ta

lat med dem om gatans liv , om dess 
uselhet och föraktlighet, om dess 
fruktansvärda sjukdomar, om tvångs

inläggningen på sjukhusen, om van

äran, lösdrivarelagens bestämmelser, 

tvångsarbetsanstalten i Landskrona, 

och om den eländiga tillvaro som 

väntar efter frigivningen. — Och 
tillade hon, märk väl att ingen en

da av mina flickor råkat illa ut! 

Hur mycket skulle icke kunna ut

rättas och vinnas på denna väg! Om 

skolan vägrar att mottaga denna hö

ga uppgift så få vi sätta vårt hopp 
till den kvinnliga värneplikt vars 
införande helt säkert inom kort kom

mer att samfällt krävas och som 
även på detta område kan bli till 
ovärderlig nytta. 

Ännu något annat faller mig i 
minnet. Jag åhörde för en eller an

nan vecka sedan ett religiöst före

drag av författaren Sven Lidman. 

Bland de berättelser han inlade i sitt 
föredrag var även en, som i detta 
sammanhang förtjänar återgivas och 
begrundas. 

Den utspelade händelsen tilldrog 

sig på någon plats ,  dit hr Lidman 
kallats för att hålla fyra religiösa 
föredrag, fördelade på två dagar. 

Vid den första sammankomsten 
uppenbarade sig i möteslokalen en 
flock ungdomar, som infunnit sig i 
tydlig avsikt att ställa till ofog och 

förtret. De anfördes av en ung flic

ka ,  vacker ,  men av en utmanande 
fräck skönhet och med gatflickans 

skamlösa blick. Hon tog med sitt 
följe plats i salens bakgrund och 

nojset började. Det avtog dock efter 
hand och stillnade till sist alldeles. 

Vid det fjärde och sista mötet såg 
föredragshållaren en ung flicka på 
en av de främsta bänkarne. Detta 
vackra bleka ansikte föreföll honom 
bekant och dock främmande — det 
var hon, flickan från första kvällen 
och dock icke hon! Hennes ansikte 
hadé tvagits rent i förtvivlans och 
ångerns tårar, blicken var lugn och 
vilande såsom hos den ,  vilken fått 

(Eftertryck förbjudes). 

liågot om blyghet oel) 

mindcr»ärdigl)ct$hänsla. 
Av FBIDA EBIKSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Allas vår Grimborg berättar i 
Svenska Folkets Underbara Öden om 

Sofia Magdalena, Gustav III:S drott

ning, huru hon kom till Sverige in

nesluten, ja, liksom infrusen i ett 
skal av blyghet och stelhet, som al

drig någonsin tinade upp, icke ens 

mot hennes närmaste omgivning. Må

hända misstänka vi en smula, att 
bakom detta skal aldrig funnits så 
mycken känsla eller sympatiska 
egenskaper att visa — någon gång 
borde väl detta stuckit fram — men 

icke förty är hennes öde och karak

tär tragiska. Många, många män

niskor gå, liksom denna olyckliga 
drottning, genom livet i ettpansar av 

blyghet, som hindrar dem att komma 
i otvungen kontakt med deras om

givning och förkväver och berövar 
dem deras livsglädje. Vartill tjäna 
alla hjärtats och intelligensens rike

domar, då de aldrig kunna göra sig 
gällande och å andra sidan hur mån

ga obetydliga individer förskaffa sig 
inte, genom ett ledigt umgängessätt 
och ett otvunget manér framgång 
bland människor och lycka i livet? 

Blygheten har otaliga grader och 
nyanser ;  i sin mest utpräglade form 

är den ett lidande, fullt ut så verk

ligt som en kroppssjukdom. Det 
skulle MI ett allt för långt kapitel 
att beskriva alla dessa kval:  tungan 
som stammar, rösten som stockar 
sig ,  hjärnan som blir absolut to-M på 
varje förnuftig tanke — blygheten, 

som tvingar sitt offer att vika av på 
bakgator för att undgå en hälsning, 

som gör tamburen till ett inferno och 
stegen över ett salongsgolv till en 
vandring mot avrättsplatsen. Och vil

ken oberäknelig, nyckfull åkomma! 

Personer finnas, som med lugn upp

träda i en talarstol ,  medan det är 
dem så gott som omöjligt att hitta 
på ett ord att säga till sin bordsgran

ne; eller söm utan tvekan tillrättavisa 
en full karl på gatan, men omöjligt 
vågar säga till jungfrun därhemma 
att damma bättre. Blyghet gent 
emot främmande allenast, eller blyg

het även gent emot de närmaste,  mot 

f r id  med sig själv och ser sin väg, 

vet sitt mål. 

Vi fatta icke hur den religiösa 
väckelsen försiggår .  Vi se endast 
dess underbara verkningar , hur den 
vänder sinnet  från ont  t i l l  gott ,  hur  

den skapar. kraft där förut endast 
funnits svaghet, hur den frälsar 
människan. 

Även på denna väg kan man nå 
och bistå ungdomen samt finna kraf

tig hjälp i en god och förnuftig strä

van, gående ut på att göra Lands

krona tvångsarbetsanstalt obehövlig, 

att få bort detta jättemonument över 
kvinnlig vanära, 

I .  D.  

barn och underordnade; den ständiga 
blygheten, eller den som endast visar 
sig i prövande situationer — som 
sagt, grader och symptomer växla. 

Engelsmännen, i detta fall våra 
olycksbroder — ty blygheten tyckes 
vara en speciell svensk egenskap, 

medan den saknas hos norrmän och 
danskar, som nationer betraktade — 

bruka tala om selfconseiousness, or

dagrannt och av ovana översättare 
ofta återgivet med självmedvetenhet, 
en egenskap som ju föga har med 
blyghet att skaffa. Men det engel

ska ordet betecknar i själva verket 
blyghet, vilken ju är ett sjukligt med

vetande om ens egna ord och hand

lingar. Medan människan utan blyg

hetens tryck talar och rör sig liksom 
omedvetet, och därför lätt, hör den 
blyge sin egen röst, känner sina rö

relser och därmed inträder ett till

stånd av känning, som medför en 
olidlig plåga för honom. Låt nu en 
människa, som känner sig olycklig 
på detta sätt, plötsligt få sin upp

märksamhet riktad åt annat håll, 

upptagas av en hastig och oväntad 
tanke, känsla eller yttre tilldragelse, 

och detta "medvetande om själ vet" 

försvinner med ens och hon är fri. I 
själva verket måste man ha erfarit ett 
sådant tvång och känslan av befri

else för att. förstå den oändliga lätt

nad och vila som utbreder sig över 

hela organismen, en lyckokänsla som 

endast kan jämföras med ett tillfrisk

nande från en plågsam sjukdom. 

Blygheten låter sig icke botas ge

nom att resonnera, lika så litet som 

man kan resonnera bort förskräckel

se för åska: bägge sitta i nerverna. 

Men bäggedera kan man komma till 
att behärska, liksom sina nerver 
över huvud; och här kommer tränin
gen till hjälp. En hel del blyghet 
beror nämligen endast på bristande 
vana. Barn, som vuxit upp på lan

det, känna den i staden och gent emot 
stads 'barn; hemma hos sig ha de över

taget ;  blyghet i sällskapslivet har 
samma orsaker och verkningar. Um

gängesvanan är en sport och kan lä

ras ,  liksom all sådan ;  man kommer 

däri mer eller mindre långt, men i 
de flesta fall tillräckligt. Det gäller 
att från början ta saken lugnt :  lär 
dig först och främst att finna dig 
i din blyghet, acceptera dina egna 
"grodor" och missgrepp med samma 
jämnmod som en nybörjare på cykel 
sina oundvikliga kullerbyttor! Se 
dig omkring och lyssna, och du skall 
göra märkliga ,  upptäckter :  det finns 
fler blyga än du, och icke minst bland 

dem som vana och samhällsställning 
för länge sedan borde ha botat för 
DONNA åkomma. De dölja den på oli

ka sätt bara, Den där herrn, som 
för en så forcerad konversation, talar 
för att dölja sin blyghet —- han 
skulle ge vad som helst för att kunna 
föra ett lugnt och ogenerat samtal. 

' 
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