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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 
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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 ̂  
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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. 

Fabrikanter: L-B. EMCROTN & Co, Söteborg. 
(Även Ull*, av Gummans Tvättpulver 

och Gummans KrafUkurpuUcr.) 

20 April 1924. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6:'—. »/2 år Kr. 3:50. Vi år Kr. 2:—. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

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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Telegramadress 
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Tandläkare Anne-Marie Heijde 
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tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Åkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Värdinnans stela, och högdragna sätt 
är hennes sätt att dölja "blygheten — 
hon skulle ge lika mycket om hon 
kunde prata muntert och röra sig 
med livlighet. Intet bidrar mer till 
ens egen jämvikt än ett och annat så
dant uppdagande; man finner sig ha 
olyckskamrater och man är redan 
lugnare. Så småningom kommer, man 
till att behärska sin blyghet, så som 
man kan lära sig behärska ett kropps-
fel — tänk på kejsar Wilhelms lama 
arm! — m. a. o. finna den form, var
under den lättast kan döljas — och 
medvetandet om att den ej längre 
faller i ögonen är, redan det, den 
allra största hjälp att helt, eller till 
största delen, övervinna den. 

Svårare är det, när blygheten från 
början är förenad med den sjukliga 
självunderskattning, som av själslä
kare kallas "mindervärdighetskäns-
la", och som så många fler än man 
anar livet igenom släpa på. Denna 
känsla tycks vara så gott som out
rotlig, den förekommer hos männi
skor av olika grader av begåvning 
— nästan aldrig hos verkligt min
dervärdiga individer — i alla sam
hällsklasser, tar sig de märkvärdi
gaste anledningar att bryta fram. En 
sådan människa känner sig perma
nent misslyckad, underlägsen, "född 
till olycka", ingenting kan övertyga 
henne om motsatsen. Mitt i fram
gången faller hon till föga för ett 
föraktligt omdöme, hon lyssnar all
tid lyhördare efter klander än beröm, 
hon saknar med ett ord "tron på sig 
själv", så ovärderlig för den som vill 
vinna framgång i livet. Sympatiska 
äro dessa människor nästan alltid, ic
ke desto mindre är deras tillstånd en 
sjukdom, mot vilken det gäller att 
sätta in all -själens kraft: En sådan 
människa skulle man vilja giva som 
råd först och främst att aldrig fästa 
tankarne vid sig själv. Det är alls 
ingen dygd — hur mycket den i for
na dar predikats — att ständigt sä
ga: "jag är oduglig, jag är ovärdig, 
jag är sämre än alla andra" — även 
om aldrig så uppriktigt menat; det 
är lika förkastligt som att fördjupa 
sig i en sjukdom och ligga och ge akt 
på sina symptom och sensationer. 
Upp och handla! Handla framför 
allt! Och liksom vi nyss sade om 
blygheten: Sätt er in i att misslyc
kas, att handla fel, till och med orätt 
— allt är bättre än grubbel, passivi
tet. Kasta er ut i böljorna med risk 
att gå under: det skall också kunna 
hända att ni känner hur vattnet bär 
er. 

Herman Sudermann har i sin bok 
Frau Sorge" — på svenska "Sor

gens gudbarn" — sällsport träffan
de skildrat en ung man med sådan 
"mindervärdighetskänsla", hans li-

H e m m e t s  t i d n i n g  
ar — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

L ö s n u m m e r p r i s  1 0  ö r e .  

dande och hans frigörande genom 
handlingen. En annan människas 
tro — såsom här också var fallet —• 
är för. mången en räddning, få är en 
så dramatisk räddning beskärd, de 
mesta få pröva sig fram på egei 
hand. 

Må det vara en tröst för alla dessa 
att veta, att några av de längst hunna 
och i mänsklighetens historia djupast 
ingripande personer i sitt inre haft 
att kämpa mot — och övervinna — 
dessa samma hinder, och att dessa 
hinder ytterst varit deras kraftigaste 
sporre till seger. 

Avdelningen 

för 

B o m u l l s v ä v n a d e r  

Största utsökta sortiment, bättre kvalitéer Nyheter 

äro nu i enastående vacker sortering på lager. 

Såsom det nyaste framhålles 

F R O T T É  C H I N E ,  
Crêpe Marocaine i bulgariska mönster. — Stor 
färgsortering bom. Crêpe Marocaine. — Ylle- & 
Bomulls-Tricotine. — Bom. Foulardsiden, imita

tion. — 100-tals moderna Indiska mönster 
Ylle-Mousseline. 

Obs.! Våra skyltfönster. Obs.! Extra billiga priser. |j 

H a r  N i  
n å g o t  

Söker Ni 
n å g o n  

att sälja, köpa, hvra 
m., »i 

Goteborgs  Mon o n " ' 
Morgonens <ön,ä«. 

tjänare, våning, pIats 

annat, så annonsera det 

Goteborgs  Morg 0 n p û s \  
Göteborgs största morgon tidning 

PÄRLOR 

«XU V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

OC.!7bicIens0n 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

€n livsgärning 
i människokär
lekens tjänst. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Den som en gång stått ansikte mot 
ansikte med Elisabeth Liljegren, 
överste i Frälsningsarmén, glömmer 
aldrig den djupt skådande blicken i 
de ögon, för vilka människors själar 
voro en öppen bok. På varje blad i 
den skildring Alma Petri nu i sitt ar
bete Slummens överste givit av sin 
vän och arbetskamrat mötes man av 
denna blick av förstående och allt
omfattande kärlek. 

Skildringen av Lassagården — 
Elisabeth Liljegrens barndomshem i 
Dalarne — och den man och den 
kvinna som där fostrade sina barn, 
är som en vacker idyll, byggd på 
klippfast grund av rättskaffenhet 
och godhet. Lassa Lisa eller Olars 
Lisa, namnen hon bar som barn, röj
de tidigt arten. Vid knappast nio 
års ålder hade hon, driven av med
känsla för en gammal, på grund av 
sitt ogifta stånd (och kanske mest 
för den därmed oftast sammanhän
gande fattigdomen) ringaktad kvin
na, som bodde i en koja i skogen, be
slutat leva på samma sätt: bygga en 
riskoja och bo där med ett par getter 
—• den ena ägde hon ju redan. En 
solig julimorgon steg hon upp kloc
kan sju och gav sig ut i skogen till 
sin nybyggargärning. Efter några 
timmar saknade mor sin flicka och 
gav sig ut på upptäcktsfärd. Under 
strida tårar tvangs Lisa lämna sina 
björkkvistar och lövet, utbrett till 
torkning för att vinterfodra getter
na, Kojan i skogen blev aldrig fär
dig, men att lusten att "bygga hus 
åt människor" var livskraftig, där
om vittnar Elisabeth Liljegrens livs
verk. T Stockholms telefonkatalog 
står bland Frälsningsarméns olika 
avdelningar även Fastighetsdeparte
mentet och dettas grundläggare är 
den lilla risplockerskan från Dalar
ne. 

Under konfirmationsläsningen gjor
de hon sig så bemärkt, att pastorn 
erbjöd henne plats som lärarinna vid 
en av socknens småskolor, vilken 
plats hon innehade i fyra år. Hen
nes mål var att komma till Falu lä
rarinneseminarium. Men alla planer 
kullkastades efter ett besök i Myr-
backa missionshus, där en man vid 
namn Jernberg åstadkom en andlig 
väckelse med vittgående följder. En 
av dessa var Lisas "frälsning". — 
Hon kände sig ha fått "kallelsen", 
som blev allt starkare, tills hon en 
dag befann sig å Frälsningsarméns 
högkvarter och sade att Gud sänt 
henne. 

GHMMHL. 
Du är liten och spenslig, gamma/ och grå. 

Världen vill ej ha dig, du får I ou att gå. 

Gå, men o, varthän i din ålderdoms kväll? 

Det finnes ju ingen som öppnar ett tjäll 

För en gammal och darrande kvinna som du. 

Du söker och söker från dörr till dörr; 

Du minnes hur villigt den öppnades förr. 

Du kan väl ännu ta ett barn upp i famn. 

Om bara en enda vill öppna en hamn 

För den skugga av en kvinna som nu är du. 

Det enda som lever med rikedom varm 

Hr ju ett hjärta i din insjunkna barm. 

Det skälver och längtar, vill glädjas och le. 

Det vill sjunkande sol i härlighet se. 

Men skuggan är så svart kring en kvinna 

som du. 

Du går nu förgäves från dörr och till dörr. 

Det är ingen som slår den öppen som förr. 

Dina fötter värka, din hand är så kall, 

Du vet ej en plats i stora världen all 

För så fattig och skröplig en kvinna som du. 

Och dock skiner där ut från ditt ögonpar 

Både ljuset och värmen från forna dar. 

Väl funnes hem som behövde deras glans, 

O, visste du blott, var i världen det fanns.. 

Men vägen är så lång för en kvinna som du. 

ELLEN BERNER. 

— Känner ni Frälsningsarmén? — 
Nej. — Har ni några rekommendatio
ner? — Nej. 

Den förbryllade adjutanten häm
tade kommendanten, fröken Ouc.hter-
lony, som snart gav utslaget: 

— Även jag tror att Gud har sänt 
dig. Vi taga emot dig på prov. 

Alla nya rörelser mötas med miss
tro och förföljelse, många gånger en
dast därför att de äro nya, detta far

liga, fruktade ord. Det var ingen 
lätt uppgift arméns soldater hade, 
och det behövdes en fanatisk tro och 
hängivenhet till Gud och medmänni
skor för att härda ut i kampen mot 
fördomar och okunnighet. Enligt ett 
kyrkorådsbeslut, grundat på Kungl. 
förordningen av den 11 dec. 1868, 
blev Elisabeth Liljegren med några 
kamrater förbjuden att uppträda med 
föredrag inom Landskrona försam
ling, Detta dokument blev ett av de 

U-ili TU 
ûMê<i/icu âA<cLorixA< 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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goda vapen dumheten så ofta sätter 
i motståndarens hand. 

Som ledare av slum- och rädd
ningsverket har Elisabeth Liljegren 
kanske vunnit sina rikaste lagrar. 
Hennes intelligens, hennes önskan att 
hjälpa dem som voro i nöd och hen
nes förmåga att sköta ekonomi ska
pade ständigt nya utvägar och bygg
de nya hem för övergivna och för
komna medmänniskor. 

Det är frestande att tala mera om 
hennes arbete och osjälviskhet, men 
utrymmet tillåter det ej och det skul
le ändå bli ofullständigt i jämförelse 
med Alma Petris varma och levande 
teckning av hennes rika personlighet. 

Lyckan av personligt sammanträf
fande med Slummens Överste räknar 
jag som en av mitt livs högtidsstun
der. 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

Beställningar å blommor omblT"™** 
nadsfritt under garant-i ? So']«W 
utförande å alla 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 1 

Telefon 43.4 - .0365. Telegr v„ 
Medlem av Föreningen fiir v.i 
ställningsförmedling samt dê *116 

nella organisationerna F T n • TT
rilti» 

'V" d?1 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

M ERKUR T VÀLf H 
är enastående för 

fintvätt. 

JYIalört* 

Vi återgiva här nedan några tan
kar av den tyske filosofen Arthur 
Schopenhauer, hämtade ur hans i da
garna på Björck & Börjessons förlag 
utkomna "Aforismer i levnadsvis
het". Inom den filosofiska littera
turen torde näppeligen ha funnits en 
större pessimist än Schopenhauer, 
varom nedanstående tankar nog även 
oförtydbart bära vittne: 

Vänner kallas merendels husets 
vänner ty de hålla vanligen mer av 
huset än av husets herre och likna 
sålunda mera kattor än hundar. 

Vänner i nöd skulle vara sällsyn
ta? — Tvärtom! Man har knappast 
hunnit få en vän förrän han är i nöd 
och behöver låna pengar. 

Hövligheten är en tyst överens
kommelse att ömsesidigt ignorera 
varandras moraliska och intellektu
ella ynkedom och att ej klandrande 
uppmärksamma den, varigenom den 
ju också till ömsesidig båtnad min
dre träder i dagen. 

Tnga pängar äro bättre använda 
än dem vi låtit lura av oss, ty för 
dem ha vi direkt tillhandlat oss 
klokhet. 

Telefon 14361 

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

L 

öNagra 
^droppar 

EAU D E  COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp 
friskande och behag5DriI iö 

WURP & BOLL, AKTIEBOLA 
Kungl. Hovleverantör. 

/-i • i. ^ r Cf. ung" »•" 
G r ö t / ö b o r ^ *  

De små obehagen, som sten 

% 
avsedda att hålla oss 1 J ^ 
så .att kraften att bara e ® jör. 

under medgång helt och *a 

slappas. 
* 

Det folk i allmänhet kallar ^ 
för det mesta bara deras egn 

ma streck. 

Den unge skalden upP 
redaktionen och ber a 

ett av sina verk. fråffar 'iaB 

Efter uppläsningen ^ 
L Nå, vad anser redaktorn 

bör ha för det-'' , Uiiir 

Redaktören fundersam • in-
ung __ låt oss säga en m 

burning. 

Offentliga nöjen, 

T e a t e r n  
8: 

S t o r a  
påskdagen kl. 

gOABÉ. 
Matinépriaer 2,75-50 öre. 

nandag Påsk kl. 1,30: 
GEISHAN. 

Varje afton kl. 8: 
Martha. 

Anna 

i orensbergsteatern. 
•DÄclrrln kl. 8: 

Anna 

påskdagen kl. 
SOARÉ. 

8 för indag Påsk kl. 
E l i z a  s t a n n a r  

sista gången : 

p j y a  T e a t e r n .  
Påskdagen kl. 8: 

SOARÉ. 
Biljettpriser 1 och 2 kr. 

Annandag Påsk kl. 8 : 
G u r l i .  

Onsdag Premiär: 
NYGIFTA. 

L i l l a  T e a t e r n .  
påskafton kl. 7 och 9, övriga dagar kl. 8 : 

Bröderna Östermans huskors. 
inandag Påsk kl. 1,30 Mâtiné, för näst 

sista gången: 
HEMSLAVINNOR. 

Aa 

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

honom, med allvar följer hans un
derliga fard och med uppriktigt del
tagande lyssnar till hans sällsamma 
tal iir ett verkligt kraftprov. Hr 
Hedvall lade här en vacker framgåno-
till många tidigare. Spelet var på 
alla händer förträffligt och verkade 
liksom berättelsen själv äkta, d. v. s. 

loi den som själv levat obygdsliv, 
som följt människoödena sådana de 
där utveckla sig och fullbordas, icke 
1 det fördolda som i stadens myller 
utan öppet, åskådligt och ofta skräm
mande. 

Käjsaren av Portugallien" förtjä
nar väl att ses. 

Det bör ske skyndsammast möj
ligt, ty redan nästa onsdag är ny 
premiär, nämligen på ett av världens 
roligaste lustspel "Nygifta". I Stock
holm har denna pjäs gått under två 
säsonger för utsålda glada och över
förtjusta hus. Namnet var där ett 
annat "Din nästas fästmö". 

De senaste v år nyhe
terna exponeras i 

Kungs. 51 Skomagasin. Tel. 9179. 

Se skyltfönstren. 

€cater. 
Att dramatisera en berättelse som 

Selma Lagerlöfs "Käjsaren av Por-
iugallien" är ett vågstycke och ett 
ännu större vågstycke är det att, 
som Nya Teatern gjort, upptaga den
na dramatisering på sitt program. 
Men även om man ställer sig tvek
sam till lämpligheten av att låta 
'Käjsaren" träda ut ur sin bok och 

upp på scenen, måste man dock ge 
sitt oförbehållsamma erkännande åt 
det utförande skådespelet fick. Att 
göra. en dåre till den centrala gestal
ten i tre akter av fem är något his
nande djärvt, och att spela denne 
dåre så. att den kritiska publik, som 
från andra sidan rampen beskådar 

Stora Teatern har till mångas 
glädje upptagit Flotows gamla kära 
operett Martha, som med sina väl
kända. melodier och fröken Inga Pe
ters i huvudrollen redan berett pu
bliken många njutningsrika kvällar. 

* 

På Lorensbergsteatern råder liv 
och rörelse och hög stämning, som 
icke torde avmattas så länge Eliza 
gör oss nöjet att stanna kvar. 

€n bok som aldrig 
blir gammal. 

I fågelperspek
tiv. 

TAPISSERI 
it x detalj 

O. Hamng. 11. 1 tr. 

tNIABS 
Blommigt 

siden 

"Giv mig en fast punkt i världs
rymden, och jag skall kunna .rubba 
jorden", yttrade på sin tid den store 
matematikern Archimedes. 

Giv oss en fast grund att bygga 
på och världen skall pånyttfödas. 

Var finna denna grund? 
Besvarandet av denna fråga ligger 

kanske inte helt utom möjlighetens 
gräns. 

Från vem härstammar de första 
impulserna — goda eller mindre go
da? — Från modern — uppfostrar-
innan. Det är alltså kvinnan, som 
har detta dryga ansvar. 

Men hur skall hon kunna fylla sin 
plikt, om hon icke äger nödiga kun
skaper? 

Mycket har blivit gjort för kvin
nan på alla områden, men det väsent
liga återstår. 

Överallt i världen klagas över att 
"tiden är ond", "tiden är ur led", etc. 
men man gör sig icke klar reda för 
varför det är så, ty då skulle man 
söka bota det onda från roten. 

Okunnigheten med ty åtföljande 
sällskap är namnet på det spöke, som 
skrämmer bort lycka, glädje, hälsa, 
allt! ! 

Giv våra unga flickor — alla — 
alla — kunskaper, som tarvas att 
bilda goda hem och fostra samhälls-
dugliga medborgare! 

För att rätt kunna värna om hem
met kräva vi vår kvinnliga värn
plikt! 

Att gå bort om våren, när solens 
livgivande kraft tillväxer i styrka, 
när jorden klär sig i sin fagraste 
blomningsskrud och alla löften för
nyas betyder ett smärtsamt .avsked. 
Att kunna taga. detta avsked med 
ödmjuk resignation och fullkomlig 
underkastelse är endast dem förun
nat, som känna, att deras egen livs
sol för alltid dalat över ett till frid
fullt eftersinnande invigt inre. 

t i l l  d e s s a  f ä r d i g a  a n d a r  h ö r d e  
den schweiziske diktaren Henri-Fré
déric Amiel. Och när han skördades 
en vår, då ett nytt års majsol strå
lade över hans natursköna hembygd 
och Lac Lemans djupblå vatten dof
tade sommarljumt gick han såsom 
en, vilken "icke hade något mer att 
1 öretaga och icke ens något att full
följa '. Genéves universitet förlora
de genom hans död en professor i 
f ilosofi — världen vann hans under
bara Journal intime, till svenska 
översatt under titeln En drömmares 
dagbok. 

När detta, märkliga dokument re
dan år 1900 utkom i sin första sven
ska upplaga, i översättning och ur
val av Klara Johansson och med ett 
företal av Ellen . Key, mottogs det
samma med verklig hänförelse. Man 
läste och läste om dessa dagboksan-
t ckningar som en andaktsbok, man 
njöt av den klara stilen, av högtids
stillheten och fromheten hos denna 
själ, som stilla betraktat och dag för 
dag stilla avtecknat de bilder, syner, 
tankar livets flod burit förbi hans 
blick. Sedan dess . har boken fallit 
i glömska för det stora flertalet, m?n 
aldrig upphört att vara efterfrågad 
av. det litteraturälskande fåtalet. 
De ständigt förnyade upplagorna av 
detta till alla kulturspråk översatta 
posthuma aAete vittnar tydligare än 
allt annat om att Amiels sista bön 
till livet: att hans dagbok "icke 
skulle bortföras av tidens flod så
som vissna höstlöv av bäcken" ej för
klingat ohörd. 

Och han behövde, i sanning, icke 
frukta ! Det är rent märkligt hur ny 
och nästan överväldigande denna 
bok synes för varje gång man läser 
om den. Vilken outtömlig guldgru
va av tankar, omdömen, poesi. En 
evigt blommande fantasi, som beta
ger, en ärlighet, måttfullhet och rätt-

Flerestädes ute i världen framträ
der i dessa dagar samma längtan. 

T London har regeringen tillsatt 
en kommitté för att praktiskt utreda 
frågan om införandet av allmän 
kvinnlig värnplikt. 

På Balkan är samma fråga även 
under debatt. 

Tiden härför är mogen. 
Varför dröjer Sverige än? 

Gerda Höök-Nilson. 

skaffenhet i omdömen och analyser, 
som tillrättalägger och upplyser, en 
ödmjuk, men ingalunda smärtfri un
derkastelse inför en tragisk själs
läggning och ett tragiskt livsöde, som 
''är och berikar. Skulle man citera 
frestades man att göra ett urval på 
nästan varje sida. Ingenting är 
glömt av allt det, som under ett män
niskoliv kan genom tona. ett sinne. 
Grundackordet är ett stilla undrande 
svårmod inför det omätliga scene
riet gästens förnimmelse av .stun
dande uppbrott — främlingens käns
la av en blott tillfällig samhörighet 
med allt skådat och känt. Hela hans 
liv blir därför en i den djupaste iso
lering, ensamhet och oförståddhe 
fullbordad "invigning till varandet". 
Med vemod känner han .att han icke 
uppfyller de förväntningar vännerna 
ställt på hans snille, kunskaper, ta
lang. De anse att jag icke gör nå
gonting", biktar han i dagboken, "att 
jag sviker deras hopp. . . Och likväl 
läser jag och talar och undervisar oc1 

skriver. Men allt som i sömnen . . . 
Det är bittert att känna sig i tys the 
ogillad . . ." Mycket ofta återkom
mer han till denna tanke, att han 
ej blivit vad man väntat av honom. 
Och han finner det som en bjudande 
plikt att träda fram inför sitt eget 
samvetes domstol och försvara sig, 
att förklara varför han förvaltat si
na pund så och icke på det sätt an
dra hoppats. Han inser att "en pro
fessor är moraliskt förpliktad att 
rättfärdiga sin titel medelst publika
tioner, att detta är klokt med hänsyn 
till de studerande, myndigheterna 
och allmänheten och att det är nöd
vändigt för hans anseende och kan
ske för hans ställning". Men hans 
självkritik har varit för stor. Det är 
gripande när han, den borne tänka
ren, biktar att denna självkritik me
ra än allt annat förlamat hans pro
duktiva. förmåga. Och det är en rö
rande anspråkslöshet, när en stil-
konstnär som han beklagar att han 
"icke genomgått någon systematisk 
kurs i författarskap!" Hans miss
troende till den egna förmågan till
växer med åren och han kan slutli
gen icke skriva för tryck utan att 
"varje ord blir en ansträngning och 
pennan stakar sig på varenda rad i 
följd av omsorgen att finna det rätta 
ordet och den massa av möjligheter, 
som framställer sig vid varje sats". 

Endast i dagboken kan han ge sig 
hän helt och fullt. I den har han 
funnit sin form och fulländat den 
till något hittills oöverträffat. Vem 
definierar exempelvis ett intryck av 
musik ypperligare än Amiel i föl-

Primadonna-Korsetten 

Den infällda gummiresåren upptill i 
midjan, borteliminerar skadligt tryck på 
ömtåliga organ. Medgiver ful) rörelse
frihet. 

Bästa Sportkorsett — Kontorskorsett. 

PRIMADONNA B Kr. 2.90 

Prima silvergrå satin med 1 strumphållare 

PRIMADONNA A Kr. 3.90 

Prima garnfärgad dräll, i rosa och 
ljusblå, med 4 strumphållare 

PRIMADONNA C Kr. 4.9o 
Prima vit batist med infällda silke-
resårer i midjan och 4 strumphållare 
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jande fina omdöme om trenne av 
dess mästare: "Mozart", skriver han, 
"har ljusets och den blåa oceanens 
klassiska renhet, Beethoven luftens 
och havets stormars romantiska stor
het, och under det Mozarts själ tyc
kes bo på ett Olympos' eteriska höj
der, strävar Beethoven rysande upp
för Sinais stormiga sluttningar. Låt 
oss välsigna dem båda. En var av 
dem framvisar ett moment aV det 
ideala livet. En var av dem gör oss 
gott. Låt oss älska dem båda". 

Om Wagner skriver han efter att 
ha hört Tannhäuser: "Wagner är 
en mäktig ande, som har sinne för 
den stora poesin. Hans verk är t. o. 
m. mera poetiskt än musikaliskt. . . 
snarare symfoniska dramer än ope
ror. Rösten sjunker till rangen av 
instrument, sättes i nivå med violi
ner, pukor och oboer och behandlas 
instrumentalt. Människan har fallit 
från sin dominerande ställning, och 
verkets tyngdpunkt förflyttas till 
orkesteranförarens taktpinne. Det 
är den depersonaliserade musiken, 
den neohegelianska musiken, mass
musiken i st. f. individmusiken . . . 
Det fattas när allt kommer omkring 
glättighet, otvungenhet, naturlighet 
och livlighet, det vill säga vingarna 
och leendet". 

På ett annat ställe bekänner han: 
"Jag älskar alla kvinnor en smula, 
som om de alla hade i pant ett stycke 
av mitt ideal eller mitt ideal självt. 
Jag omger dem med min sympati 
som fristaden sanktuariet, tillflykts
orten för smärtor, fröjder och ömma 
känslor, som blidhetens och godhetens 
himmelska förrådskammare på jor

den, och när jag helt och hållet ly
der min natur, känna de sig så äl
skade, beskyddade och förstådda, att 
de ge mig tillbaka min välvilja. . . 
Att glädja och utsläta, att förstå och 
trösta det synes mig vara allt vad 
j a g  b e g ä r  a v  l i v e t . . . "  

Uttalandet målar Amiels livs-
skygga ande. Han ville aldrig helt 
inträda i verkligheten, aldrig binda 
sig med 'band, som kunde inverka 
hindrande på hans inre frihet. Or-, 
saken var lika mycket psykisk som 
fysisk. Hans oändligt stora sårbar
het, det praktiska livets brist på 
elasticitet hänvisade honom i lika 
hög grad som hans redan mycket ti
digt vacklande hälsa till enstöringsli
vet. Känslan av ansvarighet, som 
var hans osynliga mara, och som blev 
ödeläggande för hans vilje- och sin
nesliv skänkte i gengäld så mycket 
skönare och mera gyllene frukter i 
hans tankes örtagård. Det kan i 
detta fall icke talas om mognad med 
åren. Redan på en av de första si
dorna i den under trettiotvå år för
da dagboken är den då blott 28-årige 
diktaren samma man som på de si
sta, och ' ha kan med divinatorisk 
klarsyn på sitt öde skriva: "Skjuta 
ifrån sig sitt kors är att göra det 
tyngre". Han resignerar under nöd
vändigheten att försaka. "Eftersom 
man icke kan bli lycklig, varför skall 
man då göra sig så mycket besvär?" 
frågar han på ett ställe. Och säger 
på ett annat: "När livet upphör att 
vara ett löfte, upphör det icke att va
ra en uppgift; alltså är dess rätta 
namn prövning". 

Han är predisponerad för melan-

LJH 

0 
Frottéep 100 cm. breda 

Bästa kvalité 

Kr. 2:90 

H  F R I B E R G  &  
g KUNGSPORTSPLATSEN 1 

0 
s pr mtr. 

A N D E R S O N  H  
TEL. 7235 » 

'tlvcrjilöjaij. 

RO M H N  
av 

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

Auktoriserad översättning 
av Ragnhild Lindberg. 
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Tma er Sa^ un<ler kastanjen med 
uno. rna 1 k'ors och stirrade upp i den 

sitt ib S"^r'^ran,de lövkronan över 
haa jj.U^'an se någonting, då 
Borfi.]t°r 6 gången. Van der 
tat de| na^Ur^gtvis ! Han hade vän-
såg Van°(' Sa,tte sig tillrätta. Han 

MlercV t' ̂ orgk stiga in genom 
y'" <n ^ vill'e resa på sig. 

Re„rv 
ar ,Så g°d och sitt still, och 

tyckte îtte också på bänken, 
^kady li,m^erna m°t varandra och 
stillhet U iiVCr grisgårdens gröna 

Fiedip 
111 ed lsj r'^ade litet på sig och sade 

dtt Wöjad röst: 

— Din fru är naturligtvis alldeles 
oskyldig till det här. Hon har al
drig givit mig minsta anledning . . . 
a l l t  v a d  j a g  g j o r d e  o c h  s a d e  . . .  

— Vad sade du? 
—• Jag bad henne göra sig fri. 
— Från mig? 
— Ja. • 
— Och vår vänskap? 
— Jag älskar henne, jag tänkte 

endast på att hon ej får stanna, där 
hon är, att jag måste vinna, överty
ga, befria henne! 

— Från mig? 
— Jag ville försöka att få henne 

fri, innan hon får reda på, hur du 
handlar emot henne. Jag vet det där 
om Julie Wiesner — jag såg dig ju 
nyligen med henne i stadsparken. 

—  M i g ?  . . .  m e d  J u l i e ?  . .  .  o m ö j 

ligt! 
— Du erkänner det naturligtvis 

inte. Det är ju också likgiltigt, då 
jag ingenting kan göra... inte kan 
hjälpa henne, eftersom hon älskar 
dig! Och han fortsatte lägre med 
sammanbitna tänder: Jag trodde att 
jag skulle kunna rädda henne från 
er ... från edra orena händer! 

— Rex! 

— Jag kan det ej. Jag har miss
tagit mig, och han böjde sig trött 
framåt. 

— I det och i annat! Även Hen
rys stämma skälvde av undertryckt 
rörelse. 

— Så sant jag lever! När jag 
lärde känna Elisabeth var allt slut 
med Julie, övervunnet, glömt. 

Fiedler sprang upp: "Mina egna 
ö g o n ! . . .  

— Ha bedragit dig. Den, som du 
såg tillsammans med Julie, var Sza-
gady, virtuosen. Sedan i går har 
hon gett sig i väg med honom, och 
i dag äro de nog redan på väg till 
Newyork. 

Fiedler tog sig för pannan. 

— Och det vill du, att jag skall 

t r o .  . .  

— Ja, det och ännu mycket mer! 
Jag har valt Elisabeth av aktning 
för hennes natur, för att vårda och 
skydda henne. Ditt beskydd behö
ver hon ej! Det skall, och måste du 
tro! 

Fiedler stod framför honom, hans 
ögon sågo forskande in i Henrys an
sikte, vars rena drag, besjälade av en 

djup, inre rörelse, lyste som marmor 
i den gröna belysningen. 

Ett sista tvivel dröjde kvar i Fied
lers blick. 

—• Men om det är så, att du inte 
kan tro mig, trots allt, vad jag sagt 
dig. . . om det är din fasta överty
gelse, att Elisabeth bör befrias från 
mig, därför att du ej anser mig vara 
värd henne — vilket du kanske har 
rätt i så vill jag gärna ge dig till
fälle att göra upp den saken på enk
laste sätt. 

Han reste sig och bugade sig lätt: 
—- Vi behöva endast välja timma. 
Fiedler vände sig åt sidan. 
— Säg ärligt ifrån, alldeles som 

förr, på den tiden vi voro goda kafn-
rater. Jag har alltid fogat mig efter 
ditt goda förstånd. Du är den bäste 
av oss båda. Skall det vara nödvän
digt? 

Fiedlers höga gestalt vände sig 
långsamt mot honom, det ryckte i 
hans läppar, då han sade: 

— Nej! 
Han räckte fram handen, som 

Henry livligt fattade, och de sågo på 
varandra med en öppen, allvarlig 
blick. Så släppte de varandras hän

der, van der Borgk gick genom järn
grinden, nickade än en gång och var 
borta. —• 

På Mariaplatsen vinkade han till 
sig en taxameter, och inom några mi
nuter var han hemma. 

Då han trädde in i sitt rum, stod 
Elisabeth bredvid skrivbordet och 
han blev slagen av hennes hållning, 
fullkomligt otvungen, men på samma 
gång målmedveten, och hans ögon 
tindrade ... hon älskade, hon tillhör
d e  h o n o m  ä n t l i g e n  h e l t  o c h  f u l l t .  .  .  
och han stod ett ögonblick stilla, 
gripen av inre rörelse. 

— Vad har du sagt Fiedler, Hen
ry? Han har inte den ringaste 
s k u l d  .  .  .  d e t  v a r  j a g  . .  .  j a g  . .  .  

—- Ingenting, Elisabeth, jag vet ju 
d e t .  .  .  

— Nej, förlåt... det är jag som 
är orsaken till det. 

— Och han påstår motsatsen. 
— Nej, du måste höra mig, jag 

m å s t e  f ö r k l a r a  f ö r  d i g  .  . .  
— Gott, men vill du inte sätta dig? 
Han insåg, att han borde göra hen

ne till viljes, sköt fram en stol och 
lutade sig själv mot skrivbordet. Och 
han såg ner på hennes skimrande hår, 

ty nu hade hon sänkt huvudet. 
— Han trodde jag visste, hur det 

stod till med honom, och jag har un
der dessa sista veckor bara låtit det 
vara, utan att förstå det minsta av 
alltsammans. Jag tänkte ju bara på 
mig och . . . .och på dig, Henry ! Fied
ler trodde, att han behövde beskydda 
m i g ,  h a n  v i s s t e  j u  i n t e ,  h u r  d e t  ä r  . . .  
visste inte..., hon hade så svårt att 
få det över läpparna, fastän hon 
dock anade, att hennes rop därborta 
redan förrått hennes hemlighet... — 
att ingen enda kan hjälpa mig, där
f ö r  a t t . .  .  j a g  ä l s k a r  d i g  . .  .  

-— Elisabeth! 
— Låt mig tala ut.. . och ännu 

höll hon sitt huvud sänkt — därför 
att jag älskar dig, trots allt. Trots 
att jag vet, att jag har alldeles för 
liten livserfarenhet för att kunna 
tillfredsställa och fängsla dig, trots 
att jag vet, att du måste söka hos 
andra, vad jag inte har och aldrig 
kommer att få... trots allt detta, 
Henry! 

Och nu lyfte hon upp huvudet, och 
stolta och klara sökte hennes ögon 
hans. 

Han rörde sig ej, såg blott på hen-

! 
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S K A N D I N A V I S K A  
K R E D I T A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORO - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(Inj. gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. 1/a 2—lh3, övriga 
tider efter avtal. 

Tandl. SVEA LEFFLER. 
Spec. Åkta Porslinsfyllningar. 

Viktoriag. 8. Tel. 8958. Vard. utom lörd. 1—2. 

Värdinnans stela, och högdragna sätt 
är hennes sätt att dölja "blygheten — 
hon skulle ge lika mycket om hon 
kunde prata muntert och röra sig 
med livlighet. Intet bidrar mer till 
ens egen jämvikt än ett och annat så
dant uppdagande; man finner sig ha 
olyckskamrater och man är redan 
lugnare. Så småningom kommer, man 
till att behärska sin blyghet, så som 
man kan lära sig behärska ett kropps-
fel — tänk på kejsar Wilhelms lama 
arm! — m. a. o. finna den form, var
under den lättast kan döljas — och 
medvetandet om att den ej längre 
faller i ögonen är, redan det, den 
allra största hjälp att helt, eller till 
största delen, övervinna den. 

Svårare är det, när blygheten från 
början är förenad med den sjukliga 
självunderskattning, som av själslä
kare kallas "mindervärdighetskäns-
la", och som så många fler än man 
anar livet igenom släpa på. Denna 
känsla tycks vara så gott som out
rotlig, den förekommer hos männi
skor av olika grader av begåvning 
— nästan aldrig hos verkligt min
dervärdiga individer — i alla sam
hällsklasser, tar sig de märkvärdi
gaste anledningar att bryta fram. En 
sådan människa känner sig perma
nent misslyckad, underlägsen, "född 
till olycka", ingenting kan övertyga 
henne om motsatsen. Mitt i fram
gången faller hon till föga för ett 
föraktligt omdöme, hon lyssnar all
tid lyhördare efter klander än beröm, 
hon saknar med ett ord "tron på sig 
själv", så ovärderlig för den som vill 
vinna framgång i livet. Sympatiska 
äro dessa människor nästan alltid, ic
ke desto mindre är deras tillstånd en 
sjukdom, mot vilken det gäller att 
sätta in all -själens kraft: En sådan 
människa skulle man vilja giva som 
råd först och främst att aldrig fästa 
tankarne vid sig själv. Det är alls 
ingen dygd — hur mycket den i for
na dar predikats — att ständigt sä
ga: "jag är oduglig, jag är ovärdig, 
jag är sämre än alla andra" — även 
om aldrig så uppriktigt menat; det 
är lika förkastligt som att fördjupa 
sig i en sjukdom och ligga och ge akt 
på sina symptom och sensationer. 
Upp och handla! Handla framför 
allt! Och liksom vi nyss sade om 
blygheten: Sätt er in i att misslyc
kas, att handla fel, till och med orätt 
— allt är bättre än grubbel, passivi
tet. Kasta er ut i böljorna med risk 
att gå under: det skall också kunna 
hända att ni känner hur vattnet bär 
er. 

Herman Sudermann har i sin bok 
Frau Sorge" — på svenska "Sor

gens gudbarn" — sällsport träffan
de skildrat en ung man med sådan 
"mindervärdighetskänsla", hans li-

H e m m e t s  t i d n i n g  
ar — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

L ö s n u m m e r p r i s  1 0  ö r e .  

dande och hans frigörande genom 
handlingen. En annan människas 
tro — såsom här också var fallet —• 
är för. mången en räddning, få är en 
så dramatisk räddning beskärd, de 
mesta få pröva sig fram på egei 
hand. 

Må det vara en tröst för alla dessa 
att veta, att några av de längst hunna 
och i mänsklighetens historia djupast 
ingripande personer i sitt inre haft 
att kämpa mot — och övervinna — 
dessa samma hinder, och att dessa 
hinder ytterst varit deras kraftigaste 
sporre till seger. 

Avdelningen 

för 

B o m u l l s v ä v n a d e r  

Största utsökta sortiment, bättre kvalitéer Nyheter 

äro nu i enastående vacker sortering på lager. 

Såsom det nyaste framhålles 

F R O T T É  C H I N E ,  
Crêpe Marocaine i bulgariska mönster. — Stor 
färgsortering bom. Crêpe Marocaine. — Ylle- & 
Bomulls-Tricotine. — Bom. Foulardsiden, imita

tion. — 100-tals moderna Indiska mönster 
Ylle-Mousseline. 

Obs.! Våra skyltfönster. Obs.! Extra billiga priser. |j 

H a r  N i  
n å g o t  

Söker Ni 
n å g o n  

att sälja, köpa, hvra 
m., »i 

Goteborgs  Mon o n " ' 
Morgonens <ön,ä«. 

tjänare, våning, pIats 

annat, så annonsera det 

Goteborgs  Morg 0 n p û s \  
Göteborgs största morgon tidning 

PÄRLOR 

«XU V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

OC.!7bicIens0n 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

€n livsgärning 
i människokär
lekens tjänst. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Den som en gång stått ansikte mot 
ansikte med Elisabeth Liljegren, 
överste i Frälsningsarmén, glömmer 
aldrig den djupt skådande blicken i 
de ögon, för vilka människors själar 
voro en öppen bok. På varje blad i 
den skildring Alma Petri nu i sitt ar
bete Slummens överste givit av sin 
vän och arbetskamrat mötes man av 
denna blick av förstående och allt
omfattande kärlek. 

Skildringen av Lassagården — 
Elisabeth Liljegrens barndomshem i 
Dalarne — och den man och den 
kvinna som där fostrade sina barn, 
är som en vacker idyll, byggd på 
klippfast grund av rättskaffenhet 
och godhet. Lassa Lisa eller Olars 
Lisa, namnen hon bar som barn, röj
de tidigt arten. Vid knappast nio 
års ålder hade hon, driven av med
känsla för en gammal, på grund av 
sitt ogifta stånd (och kanske mest 
för den därmed oftast sammanhän
gande fattigdomen) ringaktad kvin
na, som bodde i en koja i skogen, be
slutat leva på samma sätt: bygga en 
riskoja och bo där med ett par getter 
—• den ena ägde hon ju redan. En 
solig julimorgon steg hon upp kloc
kan sju och gav sig ut i skogen till 
sin nybyggargärning. Efter några 
timmar saknade mor sin flicka och 
gav sig ut på upptäcktsfärd. Under 
strida tårar tvangs Lisa lämna sina 
björkkvistar och lövet, utbrett till 
torkning för att vinterfodra getter
na, Kojan i skogen blev aldrig fär
dig, men att lusten att "bygga hus 
åt människor" var livskraftig, där
om vittnar Elisabeth Liljegrens livs
verk. T Stockholms telefonkatalog 
står bland Frälsningsarméns olika 
avdelningar även Fastighetsdeparte
mentet och dettas grundläggare är 
den lilla risplockerskan från Dalar
ne. 

Under konfirmationsläsningen gjor
de hon sig så bemärkt, att pastorn 
erbjöd henne plats som lärarinna vid 
en av socknens småskolor, vilken 
plats hon innehade i fyra år. Hen
nes mål var att komma till Falu lä
rarinneseminarium. Men alla planer 
kullkastades efter ett besök i Myr-
backa missionshus, där en man vid 
namn Jernberg åstadkom en andlig 
väckelse med vittgående följder. En 
av dessa var Lisas "frälsning". — 
Hon kände sig ha fått "kallelsen", 
som blev allt starkare, tills hon en 
dag befann sig å Frälsningsarméns 
högkvarter och sade att Gud sänt 
henne. 

GHMMHL. 
Du är liten och spenslig, gamma/ och grå. 

Världen vill ej ha dig, du får I ou att gå. 

Gå, men o, varthän i din ålderdoms kväll? 

Det finnes ju ingen som öppnar ett tjäll 

För en gammal och darrande kvinna som du. 

Du söker och söker från dörr till dörr; 

Du minnes hur villigt den öppnades förr. 

Du kan väl ännu ta ett barn upp i famn. 

Om bara en enda vill öppna en hamn 

För den skugga av en kvinna som nu är du. 

Det enda som lever med rikedom varm 

Hr ju ett hjärta i din insjunkna barm. 

Det skälver och längtar, vill glädjas och le. 

Det vill sjunkande sol i härlighet se. 

Men skuggan är så svart kring en kvinna 

som du. 

Du går nu förgäves från dörr och till dörr. 

Det är ingen som slår den öppen som förr. 

Dina fötter värka, din hand är så kall, 

Du vet ej en plats i stora världen all 

För så fattig och skröplig en kvinna som du. 

Och dock skiner där ut från ditt ögonpar 

Både ljuset och värmen från forna dar. 

Väl funnes hem som behövde deras glans, 

O, visste du blott, var i världen det fanns.. 

Men vägen är så lång för en kvinna som du. 

ELLEN BERNER. 

— Känner ni Frälsningsarmén? — 
Nej. — Har ni några rekommendatio
ner? — Nej. 

Den förbryllade adjutanten häm
tade kommendanten, fröken Ouc.hter-
lony, som snart gav utslaget: 

— Även jag tror att Gud har sänt 
dig. Vi taga emot dig på prov. 

Alla nya rörelser mötas med miss
tro och förföljelse, många gånger en
dast därför att de äro nya, detta far

liga, fruktade ord. Det var ingen 
lätt uppgift arméns soldater hade, 
och det behövdes en fanatisk tro och 
hängivenhet till Gud och medmänni
skor för att härda ut i kampen mot 
fördomar och okunnighet. Enligt ett 
kyrkorådsbeslut, grundat på Kungl. 
förordningen av den 11 dec. 1868, 
blev Elisabeth Liljegren med några 
kamrater förbjuden att uppträda med 
föredrag inom Landskrona försam
ling, Detta dokument blev ett av de 

U-ili TU 
ûMê<i/icu âA<cLorixA< 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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goda vapen dumheten så ofta sätter 
i motståndarens hand. 

Som ledare av slum- och rädd
ningsverket har Elisabeth Liljegren 
kanske vunnit sina rikaste lagrar. 
Hennes intelligens, hennes önskan att 
hjälpa dem som voro i nöd och hen
nes förmåga att sköta ekonomi ska
pade ständigt nya utvägar och bygg
de nya hem för övergivna och för
komna medmänniskor. 

Det är frestande att tala mera om 
hennes arbete och osjälviskhet, men 
utrymmet tillåter det ej och det skul
le ändå bli ofullständigt i jämförelse 
med Alma Petris varma och levande 
teckning av hennes rika personlighet. 

Lyckan av personligt sammanträf
fande med Slummens Överste räknar 
jag som en av mitt livs högtidsstun
der. 

BLOMSTER-
hälsningar 
över hela jorden. 

Beställningar å blommor omblT"™** 
nadsfritt under garant-i ? So']«W 
utförande å alla 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 1 

Telefon 43.4 - .0365. Telegr v„ 
Medlem av Föreningen fiir v.i 
ställningsförmedling samt dê *116 

nella organisationerna F T n • TT
rilti» 

'V" d?1 

Begär alltid 

Kobbs 

Thé 

M ERKUR T VÀLf H 
är enastående för 

fintvätt. 

JYIalört* 

Vi återgiva här nedan några tan
kar av den tyske filosofen Arthur 
Schopenhauer, hämtade ur hans i da
garna på Björck & Börjessons förlag 
utkomna "Aforismer i levnadsvis
het". Inom den filosofiska littera
turen torde näppeligen ha funnits en 
större pessimist än Schopenhauer, 
varom nedanstående tankar nog även 
oförtydbart bära vittne: 

Vänner kallas merendels husets 
vänner ty de hålla vanligen mer av 
huset än av husets herre och likna 
sålunda mera kattor än hundar. 

Vänner i nöd skulle vara sällsyn
ta? — Tvärtom! Man har knappast 
hunnit få en vän förrän han är i nöd 
och behöver låna pengar. 

Hövligheten är en tyst överens
kommelse att ömsesidigt ignorera 
varandras moraliska och intellektu
ella ynkedom och att ej klandrande 
uppmärksamma den, varigenom den 
ju också till ömsesidig båtnad min
dre träder i dagen. 

Tnga pängar äro bättre använda 
än dem vi låtit lura av oss, ty för 
dem ha vi direkt tillhandlat oss 
klokhet. 

Telefon 14361 

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

L 

öNagra 
^droppar 

EAU D E  COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp 
friskande och behag5DriI iö 

WURP & BOLL, AKTIEBOLA 
Kungl. Hovleverantör. 
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De små obehagen, som sten 

% 
avsedda att hålla oss 1 J ^ 
så .att kraften att bara e ® jör. 

under medgång helt och *a 

slappas. 
* 

Det folk i allmänhet kallar ^ 
för det mesta bara deras egn 

ma streck. 

Den unge skalden upP 
redaktionen och ber a 

ett av sina verk. fråffar 'iaB 

Efter uppläsningen ^ 
L Nå, vad anser redaktorn 

bör ha för det-'' , Uiiir 

Redaktören fundersam • in-
ung __ låt oss säga en m 

burning. 

Offentliga nöjen, 

T e a t e r n  
8: 

S t o r a  
påskdagen kl. 

gOABÉ. 
Matinépriaer 2,75-50 öre. 

nandag Påsk kl. 1,30: 
GEISHAN. 

Varje afton kl. 8: 
Martha. 

Anna 

i orensbergsteatern. 
•DÄclrrln kl. 8: 

Anna 

påskdagen kl. 
SOARÉ. 

8 för indag Påsk kl. 
E l i z a  s t a n n a r  

sista gången : 

p j y a  T e a t e r n .  
Påskdagen kl. 8: 

SOARÉ. 
Biljettpriser 1 och 2 kr. 

Annandag Påsk kl. 8 : 
G u r l i .  

Onsdag Premiär: 
NYGIFTA. 

L i l l a  T e a t e r n .  
påskafton kl. 7 och 9, övriga dagar kl. 8 : 

Bröderna Östermans huskors. 
inandag Påsk kl. 1,30 Mâtiné, för näst 

sista gången: 
HEMSLAVINNOR. 
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honom, med allvar följer hans un
derliga fard och med uppriktigt del
tagande lyssnar till hans sällsamma 
tal iir ett verkligt kraftprov. Hr 
Hedvall lade här en vacker framgåno-
till många tidigare. Spelet var på 
alla händer förträffligt och verkade 
liksom berättelsen själv äkta, d. v. s. 

loi den som själv levat obygdsliv, 
som följt människoödena sådana de 
där utveckla sig och fullbordas, icke 
1 det fördolda som i stadens myller 
utan öppet, åskådligt och ofta skräm
mande. 

Käjsaren av Portugallien" förtjä
nar väl att ses. 

Det bör ske skyndsammast möj
ligt, ty redan nästa onsdag är ny 
premiär, nämligen på ett av världens 
roligaste lustspel "Nygifta". I Stock
holm har denna pjäs gått under två 
säsonger för utsålda glada och över
förtjusta hus. Namnet var där ett 
annat "Din nästas fästmö". 

De senaste v år nyhe
terna exponeras i 

Kungs. 51 Skomagasin. Tel. 9179. 

Se skyltfönstren. 

€cater. 
Att dramatisera en berättelse som 

Selma Lagerlöfs "Käjsaren av Por-
iugallien" är ett vågstycke och ett 
ännu större vågstycke är det att, 
som Nya Teatern gjort, upptaga den
na dramatisering på sitt program. 
Men även om man ställer sig tvek
sam till lämpligheten av att låta 
'Käjsaren" träda ut ur sin bok och 

upp på scenen, måste man dock ge 
sitt oförbehållsamma erkännande åt 
det utförande skådespelet fick. Att 
göra. en dåre till den centrala gestal
ten i tre akter av fem är något his
nande djärvt, och att spela denne 
dåre så. att den kritiska publik, som 
från andra sidan rampen beskådar 

Stora Teatern har till mångas 
glädje upptagit Flotows gamla kära 
operett Martha, som med sina väl
kända. melodier och fröken Inga Pe
ters i huvudrollen redan berett pu
bliken många njutningsrika kvällar. 

* 

På Lorensbergsteatern råder liv 
och rörelse och hög stämning, som 
icke torde avmattas så länge Eliza 
gör oss nöjet att stanna kvar. 

€n bok som aldrig 
blir gammal. 

I fågelperspek
tiv. 

TAPISSERI 
it x detalj 

O. Hamng. 11. 1 tr. 

tNIABS 
Blommigt 

siden 

"Giv mig en fast punkt i världs
rymden, och jag skall kunna .rubba 
jorden", yttrade på sin tid den store 
matematikern Archimedes. 

Giv oss en fast grund att bygga 
på och världen skall pånyttfödas. 

Var finna denna grund? 
Besvarandet av denna fråga ligger 

kanske inte helt utom möjlighetens 
gräns. 

Från vem härstammar de första 
impulserna — goda eller mindre go
da? — Från modern — uppfostrar-
innan. Det är alltså kvinnan, som 
har detta dryga ansvar. 

Men hur skall hon kunna fylla sin 
plikt, om hon icke äger nödiga kun
skaper? 

Mycket har blivit gjort för kvin
nan på alla områden, men det väsent
liga återstår. 

Överallt i världen klagas över att 
"tiden är ond", "tiden är ur led", etc. 
men man gör sig icke klar reda för 
varför det är så, ty då skulle man 
söka bota det onda från roten. 

Okunnigheten med ty åtföljande 
sällskap är namnet på det spöke, som 
skrämmer bort lycka, glädje, hälsa, 
allt! ! 

Giv våra unga flickor — alla — 
alla — kunskaper, som tarvas att 
bilda goda hem och fostra samhälls-
dugliga medborgare! 

För att rätt kunna värna om hem
met kräva vi vår kvinnliga värn
plikt! 

Att gå bort om våren, när solens 
livgivande kraft tillväxer i styrka, 
när jorden klär sig i sin fagraste 
blomningsskrud och alla löften för
nyas betyder ett smärtsamt .avsked. 
Att kunna taga. detta avsked med 
ödmjuk resignation och fullkomlig 
underkastelse är endast dem förun
nat, som känna, att deras egen livs
sol för alltid dalat över ett till frid
fullt eftersinnande invigt inre. 

t i l l  d e s s a  f ä r d i g a  a n d a r  h ö r d e  
den schweiziske diktaren Henri-Fré
déric Amiel. Och när han skördades 
en vår, då ett nytt års majsol strå
lade över hans natursköna hembygd 
och Lac Lemans djupblå vatten dof
tade sommarljumt gick han såsom 
en, vilken "icke hade något mer att 
1 öretaga och icke ens något att full
följa '. Genéves universitet förlora
de genom hans död en professor i 
f ilosofi — världen vann hans under
bara Journal intime, till svenska 
översatt under titeln En drömmares 
dagbok. 

När detta, märkliga dokument re
dan år 1900 utkom i sin första sven
ska upplaga, i översättning och ur
val av Klara Johansson och med ett 
företal av Ellen . Key, mottogs det
samma med verklig hänförelse. Man 
läste och läste om dessa dagboksan-
t ckningar som en andaktsbok, man 
njöt av den klara stilen, av högtids
stillheten och fromheten hos denna 
själ, som stilla betraktat och dag för 
dag stilla avtecknat de bilder, syner, 
tankar livets flod burit förbi hans 
blick. Sedan dess . har boken fallit 
i glömska för det stora flertalet, m?n 
aldrig upphört att vara efterfrågad 
av. det litteraturälskande fåtalet. 
De ständigt förnyade upplagorna av 
detta till alla kulturspråk översatta 
posthuma aAete vittnar tydligare än 
allt annat om att Amiels sista bön 
till livet: att hans dagbok "icke 
skulle bortföras av tidens flod så
som vissna höstlöv av bäcken" ej för
klingat ohörd. 

Och han behövde, i sanning, icke 
frukta ! Det är rent märkligt hur ny 
och nästan överväldigande denna 
bok synes för varje gång man läser 
om den. Vilken outtömlig guldgru
va av tankar, omdömen, poesi. En 
evigt blommande fantasi, som beta
ger, en ärlighet, måttfullhet och rätt-

Flerestädes ute i världen framträ
der i dessa dagar samma längtan. 

T London har regeringen tillsatt 
en kommitté för att praktiskt utreda 
frågan om införandet av allmän 
kvinnlig värnplikt. 

På Balkan är samma fråga även 
under debatt. 

Tiden härför är mogen. 
Varför dröjer Sverige än? 

Gerda Höök-Nilson. 

skaffenhet i omdömen och analyser, 
som tillrättalägger och upplyser, en 
ödmjuk, men ingalunda smärtfri un
derkastelse inför en tragisk själs
läggning och ett tragiskt livsöde, som 
''är och berikar. Skulle man citera 
frestades man att göra ett urval på 
nästan varje sida. Ingenting är 
glömt av allt det, som under ett män
niskoliv kan genom tona. ett sinne. 
Grundackordet är ett stilla undrande 
svårmod inför det omätliga scene
riet gästens förnimmelse av .stun
dande uppbrott — främlingens käns
la av en blott tillfällig samhörighet 
med allt skådat och känt. Hela hans 
liv blir därför en i den djupaste iso
lering, ensamhet och oförståddhe 
fullbordad "invigning till varandet". 
Med vemod känner han .att han icke 
uppfyller de förväntningar vännerna 
ställt på hans snille, kunskaper, ta
lang. De anse att jag icke gör nå
gonting", biktar han i dagboken, "att 
jag sviker deras hopp. . . Och likväl 
läser jag och talar och undervisar oc1 

skriver. Men allt som i sömnen . . . 
Det är bittert att känna sig i tys the 
ogillad . . ." Mycket ofta återkom
mer han till denna tanke, att han 
ej blivit vad man väntat av honom. 
Och han finner det som en bjudande 
plikt att träda fram inför sitt eget 
samvetes domstol och försvara sig, 
att förklara varför han förvaltat si
na pund så och icke på det sätt an
dra hoppats. Han inser att "en pro
fessor är moraliskt förpliktad att 
rättfärdiga sin titel medelst publika
tioner, att detta är klokt med hänsyn 
till de studerande, myndigheterna 
och allmänheten och att det är nöd
vändigt för hans anseende och kan
ske för hans ställning". Men hans 
självkritik har varit för stor. Det är 
gripande när han, den borne tänka
ren, biktar att denna självkritik me
ra än allt annat förlamat hans pro
duktiva. förmåga. Och det är en rö
rande anspråkslöshet, när en stil-
konstnär som han beklagar att han 
"icke genomgått någon systematisk 
kurs i författarskap!" Hans miss
troende till den egna förmågan till
växer med åren och han kan slutli
gen icke skriva för tryck utan att 
"varje ord blir en ansträngning och 
pennan stakar sig på varenda rad i 
följd av omsorgen att finna det rätta 
ordet och den massa av möjligheter, 
som framställer sig vid varje sats". 

Endast i dagboken kan han ge sig 
hän helt och fullt. I den har han 
funnit sin form och fulländat den 
till något hittills oöverträffat. Vem 
definierar exempelvis ett intryck av 
musik ypperligare än Amiel i föl-

Primadonna-Korsetten 

Den infällda gummiresåren upptill i 
midjan, borteliminerar skadligt tryck på 
ömtåliga organ. Medgiver ful) rörelse
frihet. 

Bästa Sportkorsett — Kontorskorsett. 

PRIMADONNA B Kr. 2.90 

Prima silvergrå satin med 1 strumphållare 

PRIMADONNA A Kr. 3.90 

Prima garnfärgad dräll, i rosa och 
ljusblå, med 4 strumphållare 

PRIMADONNA C Kr. 4.9o 
Prima vit batist med infällda silke-
resårer i midjan och 4 strumphållare 
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jande fina omdöme om trenne av 
dess mästare: "Mozart", skriver han, 
"har ljusets och den blåa oceanens 
klassiska renhet, Beethoven luftens 
och havets stormars romantiska stor
het, och under det Mozarts själ tyc
kes bo på ett Olympos' eteriska höj
der, strävar Beethoven rysande upp
för Sinais stormiga sluttningar. Låt 
oss välsigna dem båda. En var av 
dem framvisar ett moment aV det 
ideala livet. En var av dem gör oss 
gott. Låt oss älska dem båda". 

Om Wagner skriver han efter att 
ha hört Tannhäuser: "Wagner är 
en mäktig ande, som har sinne för 
den stora poesin. Hans verk är t. o. 
m. mera poetiskt än musikaliskt. . . 
snarare symfoniska dramer än ope
ror. Rösten sjunker till rangen av 
instrument, sättes i nivå med violi
ner, pukor och oboer och behandlas 
instrumentalt. Människan har fallit 
från sin dominerande ställning, och 
verkets tyngdpunkt förflyttas till 
orkesteranförarens taktpinne. Det 
är den depersonaliserade musiken, 
den neohegelianska musiken, mass
musiken i st. f. individmusiken . . . 
Det fattas när allt kommer omkring 
glättighet, otvungenhet, naturlighet 
och livlighet, det vill säga vingarna 
och leendet". 

På ett annat ställe bekänner han: 
"Jag älskar alla kvinnor en smula, 
som om de alla hade i pant ett stycke 
av mitt ideal eller mitt ideal självt. 
Jag omger dem med min sympati 
som fristaden sanktuariet, tillflykts
orten för smärtor, fröjder och ömma 
känslor, som blidhetens och godhetens 
himmelska förrådskammare på jor

den, och när jag helt och hållet ly
der min natur, känna de sig så äl
skade, beskyddade och förstådda, att 
de ge mig tillbaka min välvilja. . . 
Att glädja och utsläta, att förstå och 
trösta det synes mig vara allt vad 
j a g  b e g ä r  a v  l i v e t . . . "  

Uttalandet målar Amiels livs-
skygga ande. Han ville aldrig helt 
inträda i verkligheten, aldrig binda 
sig med 'band, som kunde inverka 
hindrande på hans inre frihet. Or-, 
saken var lika mycket psykisk som 
fysisk. Hans oändligt stora sårbar
het, det praktiska livets brist på 
elasticitet hänvisade honom i lika 
hög grad som hans redan mycket ti
digt vacklande hälsa till enstöringsli
vet. Känslan av ansvarighet, som 
var hans osynliga mara, och som blev 
ödeläggande för hans vilje- och sin
nesliv skänkte i gengäld så mycket 
skönare och mera gyllene frukter i 
hans tankes örtagård. Det kan i 
detta fall icke talas om mognad med 
åren. Redan på en av de första si
dorna i den under trettiotvå år för
da dagboken är den då blott 28-årige 
diktaren samma man som på de si
sta, och ' ha kan med divinatorisk 
klarsyn på sitt öde skriva: "Skjuta 
ifrån sig sitt kors är att göra det 
tyngre". Han resignerar under nöd
vändigheten att försaka. "Eftersom 
man icke kan bli lycklig, varför skall 
man då göra sig så mycket besvär?" 
frågar han på ett ställe. Och säger 
på ett annat: "När livet upphör att 
vara ett löfte, upphör det icke att va
ra en uppgift; alltså är dess rätta 
namn prövning". 

Han är predisponerad för melan-
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Tma er Sa^ un<ler kastanjen med 
uno. rna 1 k'ors och stirrade upp i den 

sitt ib S"^r'^ran,de lövkronan över 
haa jj.U^'an se någonting, då 
Borfi.]t°r 6 gången. Van der 
tat de| na^Ur^gtvis ! Han hade vän-
såg Van°(' Sa,tte sig tillrätta. Han 

MlercV t' ̂ orgk stiga in genom 
y'" <n ^ vill'e resa på sig. 

Re„rv 
ar ,Så g°d och sitt still, och 

tyckte îtte också på bänken, 
^kady li,m^erna m°t varandra och 
stillhet U iiVCr grisgårdens gröna 

Fiedip 
111 ed lsj r'^ade litet på sig och sade 

dtt Wöjad röst: 

— Din fru är naturligtvis alldeles 
oskyldig till det här. Hon har al
drig givit mig minsta anledning . . . 
a l l t  v a d  j a g  g j o r d e  o c h  s a d e  . . .  

— Vad sade du? 
—• Jag bad henne göra sig fri. 
— Från mig? 
— Ja. • 
— Och vår vänskap? 
— Jag älskar henne, jag tänkte 

endast på att hon ej får stanna, där 
hon är, att jag måste vinna, överty
ga, befria henne! 

— Från mig? 
— Jag ville försöka att få henne 

fri, innan hon får reda på, hur du 
handlar emot henne. Jag vet det där 
om Julie Wiesner — jag såg dig ju 
nyligen med henne i stadsparken. 

—  M i g ?  . . .  m e d  J u l i e ?  . .  .  o m ö j 

ligt! 
— Du erkänner det naturligtvis 

inte. Det är ju också likgiltigt, då 
jag ingenting kan göra... inte kan 
hjälpa henne, eftersom hon älskar 
dig! Och han fortsatte lägre med 
sammanbitna tänder: Jag trodde att 
jag skulle kunna rädda henne från 
er ... från edra orena händer! 

— Rex! 

— Jag kan det ej. Jag har miss
tagit mig, och han böjde sig trött 
framåt. 

— I det och i annat! Även Hen
rys stämma skälvde av undertryckt 
rörelse. 

— Så sant jag lever! När jag 
lärde känna Elisabeth var allt slut 
med Julie, övervunnet, glömt. 

Fiedler sprang upp: "Mina egna 
ö g o n ! . . .  

— Ha bedragit dig. Den, som du 
såg tillsammans med Julie, var Sza-
gady, virtuosen. Sedan i går har 
hon gett sig i väg med honom, och 
i dag äro de nog redan på väg till 
Newyork. 

Fiedler tog sig för pannan. 

— Och det vill du, att jag skall 

t r o .  . .  

— Ja, det och ännu mycket mer! 
Jag har valt Elisabeth av aktning 
för hennes natur, för att vårda och 
skydda henne. Ditt beskydd behö
ver hon ej! Det skall, och måste du 
tro! 

Fiedler stod framför honom, hans 
ögon sågo forskande in i Henrys an
sikte, vars rena drag, besjälade av en 

djup, inre rörelse, lyste som marmor 
i den gröna belysningen. 

Ett sista tvivel dröjde kvar i Fied
lers blick. 

—• Men om det är så, att du inte 
kan tro mig, trots allt, vad jag sagt 
dig. . . om det är din fasta överty
gelse, att Elisabeth bör befrias från 
mig, därför att du ej anser mig vara 
värd henne — vilket du kanske har 
rätt i så vill jag gärna ge dig till
fälle att göra upp den saken på enk
laste sätt. 

Han reste sig och bugade sig lätt: 
—- Vi behöva endast välja timma. 
Fiedler vände sig åt sidan. 
— Säg ärligt ifrån, alldeles som 

förr, på den tiden vi voro goda kafn-
rater. Jag har alltid fogat mig efter 
ditt goda förstånd. Du är den bäste 
av oss båda. Skall det vara nödvän
digt? 

Fiedlers höga gestalt vände sig 
långsamt mot honom, det ryckte i 
hans läppar, då han sade: 

— Nej! 
Han räckte fram handen, som 

Henry livligt fattade, och de sågo på 
varandra med en öppen, allvarlig 
blick. Så släppte de varandras hän

der, van der Borgk gick genom järn
grinden, nickade än en gång och var 
borta. —• 

På Mariaplatsen vinkade han till 
sig en taxameter, och inom några mi
nuter var han hemma. 

Då han trädde in i sitt rum, stod 
Elisabeth bredvid skrivbordet och 
han blev slagen av hennes hållning, 
fullkomligt otvungen, men på samma 
gång målmedveten, och hans ögon 
tindrade ... hon älskade, hon tillhör
d e  h o n o m  ä n t l i g e n  h e l t  o c h  f u l l t .  .  .  
och han stod ett ögonblick stilla, 
gripen av inre rörelse. 

— Vad har du sagt Fiedler, Hen
ry? Han har inte den ringaste 
s k u l d  .  .  .  d e t  v a r  j a g  . .  .  j a g  . .  .  

—- Ingenting, Elisabeth, jag vet ju 
d e t .  .  .  

— Nej, förlåt... det är jag som 
är orsaken till det. 

— Och han påstår motsatsen. 
— Nej, du måste höra mig, jag 

m å s t e  f ö r k l a r a  f ö r  d i g  .  . .  
— Gott, men vill du inte sätta dig? 
Han insåg, att han borde göra hen

ne till viljes, sköt fram en stol och 
lutade sig själv mot skrivbordet. Och 
han såg ner på hennes skimrande hår, 

ty nu hade hon sänkt huvudet. 
— Han trodde jag visste, hur det 

stod till med honom, och jag har un
der dessa sista veckor bara låtit det 
vara, utan att förstå det minsta av 
alltsammans. Jag tänkte ju bara på 
mig och . . . .och på dig, Henry ! Fied
ler trodde, att han behövde beskydda 
m i g ,  h a n  v i s s t e  j u  i n t e ,  h u r  d e t  ä r  . . .  
visste inte..., hon hade så svårt att 
få det över läpparna, fastän hon 
dock anade, att hennes rop därborta 
redan förrått hennes hemlighet... — 
att ingen enda kan hjälpa mig, där
f ö r  a t t . .  .  j a g  ä l s k a r  d i g  . .  .  

-— Elisabeth! 
— Låt mig tala ut.. . och ännu 

höll hon sitt huvud sänkt — därför 
att jag älskar dig, trots allt. Trots 
att jag vet, att jag har alldeles för 
liten livserfarenhet för att kunna 
tillfredsställa och fängsla dig, trots 
att jag vet, att du måste söka hos 
andra, vad jag inte har och aldrig 
kommer att få... trots allt detta, 
Henry! 

Och nu lyfte hon upp huvudet, och 
stolta och klara sökte hennes ögon 
hans. 

Han rörde sig ej, såg blott på hen-

! 
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UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa frukostratt. 

För ÅLDRINGAR, VUXNA OCH BARN. 

INREG: 
VARU-

bort, förlossad ur en årslång sjuk
dom. I sin i dagarne utgivna bok 
"Personlig Religion" har Dean Inge 
ägnat henne ett kapitel, genomandat 
av smärta, saknad och vördnad. Hon 
var för honom mera än en dotter; 
det var en ängel som gästade hans 
hus. Kanske var hon det, kanske 
är det lidandet, döden, sorgen och 
kärleken, som kastat detta förklara
de . skimmer över barnagestalten och 
skenbart givit den de stora andliga 
måtten. 

Men berättelsen gällde icke Mar
gareta Paula utan den lilla oansen
liga varelse' hon skänkt sin kärlek 
— en kanariefågel. 

Denna fågel anförtroddes åt Mar
gareta Paulas bästa vän, en liten 
flicka, som också bodde i London. 
Här vederfors honom något, som 
han aldrig föyr upplevat, men som 
helt säkert beredde honom nöje. Man 
hängde ut hans bur i fria luften högt 
över gatudjupet. Det var icke fri
heten, vilken för en burfågel skulle 
betytt undergången ,men det var sol, 
det var vind, det var den blåa himlen 
och ännu något mera. 

Han fick vänner! Kvarterets grå
sparvar, detta fågelvärldens mest 
ringaktade släkte, som man givit det 
fula namnet "luftens möss", upp
täckte honom. De kretsade kring 
hans bur, satte sig på dess gallertak. 

Reflekterade de över hans öde, 
ömkade de sig över hans fångenskap? 
Ville dè trösta honom? Rådgjorde 
de inbördes om det rätta sättet att 
glädja honom? Sade de sig, att han 
hade övernog av föda, att det var 
lönlöst att tänka på ett rymnings
försök och att något annat måste ut
spekuleras? 

En dag hade de funnit något myc
ket vackert, något med verklig tan
ke och mening i, något att förund
ras över. 

Det var vår, det var den lyckliga 
tid, då fåglarne bygga sina bon, där 
äggen skola ruvas och ungarne, när 
stunden är kommen, samla sig un
der moderns duniga bröst och fam
nande vingar. Se, alldeles som hade 
ett hemligt avtal träffats kommo 
sparvarne flygande med strån och 
kvistar och dun och annat som be
hoves för ett fågelrede och genom 
gallertaket släppte de ned det till 
fången! 

Hur föga vi känna vad som rör 
sig inom djursjälen. Hur litet vi 
förstå dess gåta! 

Crayon. 

Vackra Gåipattor. 
Platsens största sortering. 
— Lägsta priser. — 

A.-B. Carl Johnsson, 
KUNGSTOT? GET. 

|( n s ii iiila rites «fiait. 

Svar till 
6n hårt prövad man". « 

När undertecknad härmed tillåter 
sig taga till orda mot Er ampra kri
tik över nutidskvinnan i förra num
ret av Kvinnornas Tidning sker det
ta ingalunda i syfte att försvara de 
fel Ni däri angriper. Våra dagars 
kvinna är icke felfri, och det vore 
säkerligen att göra henne en otjänst 
att invagga henne i föreställningen 
att hon är det. Ej heller är det att 
vara kvinna i sig själv någon för
tjänst, som befriar henne från all
varlig strävan att i likhet med åt
minstone de bästa bland männen nå 
den högsta möjliga utveckling. 

Det är bara skada att denna strä
van, där den finns, är så litet efter
frågad. Ingen av Era hustrur sy
nes exempelvis ha fyllt dessa an
språk. Av Er skildring att döma 
ha de varit kvinnor äv de mest ordi
nära mått. Och därom är ju intet 
att säga. Ingen rår ju för sin be
gränsning, sin temperamentslägg
ning, sin lynnesart. 

Men den stora frågan som fram
ställer sig vid genomläsandet av Er 
artikel blir varför just Ni, en intel
ligent och vis à vis de sanna kvinn
liga dygderna anspråksfull man valt 
just dessa kvinnor, som på intet sätt 
motsvarat Ert ideal. Man anar att 
Ni valt Er första hustru av vferklig 
kärlek. Men vad älskade Ni hos 
henne? — Det vackra ansiktet! — 
Vad föll Ni för? — Det raffinerade 
koketteriet! — Vad band Er kort 
sagt vid henne? — Utseendet! Om 
hon varit mindre vacker, mindre ko
kett, mindre raffinerad hade Ni kan
ske icke alls observerat henne. Och 
likväl begär Ni att hon skulle ha 
styrka att under andra underordna 
det företräde, som Ni själv vid Ert 
urval visat Er prisa högst. 

Det är mot denna motsägelse i 
teori och praktik dessa anspråkslösa 
rader vänder sig. Det är inkonse-
kvent av Er män att först på alla 
sätt uppmuntra kvinnan till behag-
sjuka och sedan förebrå henne för 
ytlighet och koketteri. Vad fråga 
Ni män efter själens och hjärtats för
tjänster, när blott ett vackert an
sikte finnes. Utseendet avgör oftast 
allt. Är en kvinna icke vacker må
ste hon åtminstone vara elegant för 
att tilltala Er eller över huvud väcka 
Er uppmärksamhet. De andra, de 
naturliga, vänsälla, ömma och djupa, 

m 
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Borgmästare Carl Lindhagen 
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som skulle bli de bästa mödrarne, 
de hängivnaste livskamraterna få 
däremot ofta gå där obeaktade. 

Ni har valt fel! Men det är orätt 
att "hata havet för en enda storm". 
Det finns också andra kvinnotyper 
än de, som ett genomgående oblitt 
öde fört i Er väg. Kvinnor med det 
sanna modershjärtat, som vill hela 
världens och som måhända — trots 
allt — en gång skola bli hela värl
dens räddning. 

En kvinna. 

Nyutkomna böcker 
Åhlén <ß Åkerlunds förlag, Stock

holm): 

Sy edra hattar själv! Fullständig 
handledning i konsten att göra sina 
hattar. Bemyndigad övers, av Au
gusta Pihl. Pris kr. 3,25. 

Dukning och servering. Illustre
rad. Av Thora Holm. Pris kr. 4,25. 

Mönster till fransflätning. Av 
Anna Pettersson-Berg. Pris kr. 1,50. 

Ok. ̂
**1 dult! 

VAX 
duk 

Vi trevliga mönster 

Göteborgs Linoleum-
Magasin, 

Peters Franzén & Co 

Kungsportsplatsen 2.' 

BREVLÅDA. 
A. N., Örebro. Hotel Nobel ^ 

Karl Johansgade. Centralt. Morl 
rata priser. 

"Frågor och svar", Malmö Tv 
värr är det intet uppslag, endast 1 
lånad idé. Tack för intresset, J 
vi måste avböja. 

Frånskild. Framlägga ,vrm„ , 
i , TT* i , 
lern al- \ i skola gärna ta del av 

dem för eventuellt införande. 

Syster Frida, Er högläsning „ 
Kvinnornas Tidning i den lilla UiS8-
kretsen har glatt oss mycket 
rande följetongen ger veckans nul-
mer svaret. Varma återhälsnWar 

till samtliga. 

"Icke nyttigt", Göteborg. En s; 
privat synpunkt kan ej tagas hänsyn 
till, när det gäller en allmän och obe
stridlig sanning. 

Svar till En hårt prövad man". 
För fruntimmcrsaktigt och "noncha
lant. Säg det som kvinna! och vi 
skola gärna öppna våra spalter. 

Lady LU, M. S—n, Gunvor T jell 
Får återhämtas. 

Hrla JVIjölfc 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

A. LUNDBLADS 
B e g  r a  v n i n g s b y r å  

REKOMMENDERAS 

Kungsgatan 12. Göteborg. 
Tel. 11045, 776 ank. bostaden. 

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

koli, och tröttheten övermannar ho
nom mer och mer. "Egentligen le
ver jag endast av beskedlighet och 
utan spår av illusion". En hopplös 
sjukdom bidrar att göra "träldomen 
tyngre och inhägnaden trängre". 
Utan upproriskhet, men ofta fylld 
av namnlös smärta underkastar han 
sig den beklämning som uppstår "vid 
det oändligas inträngande i den änd
liga varelsen". — "Må det bli som 
Gud vill!" utbrister han slutligen 
trött och plågad. 'Mag överlämnar 
mig i hans händer". 

Han lever den sista tiden i ständig 
osäkerhet inför en annalkande kata
strof. Skall döden lämna honom 
frist ännu några år eller endast nå
gra månader? Den varnar ständigt 
och rycker ständigt närmare. Men 
alltjämt är hans ande trogen sina 
ideal, alltjämt fyller han sin dag
bok med de härligaste, djupaste, re
naste tankar. Den sista Långfredag 
han lever, den 15 april 1881 och så
lunda knappast en månad före sin 
död, skriver han : 

"I dag är det Långfredag, smärtans 
högtid. «Tag vet vad dagar av ån
gest och nätter av kval vilja säga. 
Låt oss ödmjukt bära vårt kors . . . 
Du har ingen framtid mer, din plikt 
är att ordna det närvarande och reda 
upp dina angelägenheter. Försök 
att sluta väl, eftersom du inte har 
något mer att företaga och inte ens 
något att fullfölja". 

Dessa ord avsluta dagboken. 
Amiel gav icke vad hans vänner 

väntat. Han gav kanske mer. Böc
ker och avhandlingar skrivas så mån
ga. Men bikter ur hjärtats djup så 
få. En drömmares dagbok, det 
mänskligaste av alla mänskliga do
kument, borde icke vara någon män
niska främmande. 

S—e L—w. 

Olika sätt att dö. 
m 

Folk dö på olika sätt. 
Man dör nämligen såsom man le

ver efter rang, heder, värdighet och 
yrke. En vanlig människa dör rätt 
och slätt. Något högre upp på rang
skalan avlider man eller skiljes hä
dan. En bemärkt person lämnar sitt 
jordiska stoft och en furste utandas 
på en viss minut sin sista suck. En 

ne tillbaka och i hans mörka ögon 
fanns intet annat att läsa än vörd
nad, kärlek och en stark vilja att be
skydda. 

Och hon kunde ej göra sin blick 
fri från hans. 

— Om jag vore sådan, Elisabeth, 
som du, vilseledd av andra ansett mig 
vara, så skulle jag aldrig ha vågat 
att närma mig dig. Jag har kommit 
till dig med ren vilja, så långt som 
min natur, och den är icke alltigenom 
god, överhuvudtaget kunnat det. För
står du det nu? 

—- Ja! 
Då 'tog han hennes händer och 

drog henne sakta upp till sig: — 
Just för din okunnighet om världen 
har jag sökt och älskat dig. För allt 
det som du kallar din oerfarenhet 
och jag din silverslöja. 

Och då han kände, att hon darrade 
i hans armar sade han: 

— Giv dig, Elisabeth, giv dig 
helt! Vad fruktar du för? Mina 
händer skola aldrig taga den av dig! 

SLUT. 

c \ 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

< J 

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. 

betydande personlighet "är icke 
mer", diktaren dör genom att "strän
garna på hans lyra brista" och tän
karen när veken i hans lampa bränt 
ut. Hos filantropen upphör hjärtat 
att slå, sjökaptenen anträder den si
sta långfärden, den religiösa männi
skan hemkallas, och chaufförernas 
offer ljuta en ögonblicklig död. Bar
net "återvänder", den unge lyfter 
vingen till flykt, och åldringen slu
tar sina dagar. 

Ännu många flera uttryck och 
omskrivningar vore att anföra. Men 
må denna axplockning vara nog för 
att visa att dö och dö icke alltid är 
samma sak i språkets skiftande 
värld. 

EKSTRÖMS „ 

JJSTMJOL 
Ö/lEOflO KEM.-TEKN. F AD,11/C 
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Bparvame. 
Soltsrålarne lekte över skrivbor

det och några av dem speglade sig 
nyfiket i den glänsande svarta topp
ändan på reservoarpennan, som hölls 
redo att spetsa den väntade idén, vil
ken sedan på' övligt sätt med hjälp 
av bläck och skrivkonstens ovaler, 
staplar och krumelurer skulle för
vandlas till en historia. 

Sådant bestämmer man ju inte 
själv, men det borde hälst vara ett 
för årstiden passande uppslag, alltså 
en våridé. En våridé men icke gär
na om väder och icke om vind. Kom 
den då aldrig? Kom den då aldr — 

Ahå, där var den ju, säkert fast
hållen mot papperet av pennspetsen! 
O, en sådan liten en — dugde den 
väl till en historia? 

Det var ett minne, en berättelse 
vid en djurskyddstillställning i den 
engelska metropolen. Berättaren var 
domprosten Inge vid S:t Paulskyr
kan. Han talade om något, som ha
de ett om än avlägset samband med 
hans dotter Margareta Paula, en li
ten elvaåring, som iförra våren gick 

Bland kvinnor. 
Av ELLEN BERNER. 

I. 

Ett fördelaktigt äktenskap. 

I den stora förnäma kvinnoklub
ben vid världsstadsboulevarden sur
rar och arbetas det dagen i ända. 
Och en stor del av natten också. 
Bakom sällskapsrummen med de be
kväma fåtöljerna och små, utsökta 
borden med blommor, böcker och söt
saker ligga korridorer fulla av skåp 
och lådor, serveringsrum fulla av 
glas, kristall och blänkande silver 
samt kök fulla av ånga, stekdoft och 
vitklädda tjänare. På golven i mat
salarna ligga just nu trenne negrer, 
polerande tiljorna tills de skina i 
kapp med deras egna ansikten. En 
ung flicka i svart-vit tjänstedräkt 
med famnen full av rent bordslinne, 
skyndar förbi dem ékickligt undvi

kande deras lömskt utsträckta bor
star och med en huvudknyck av oänd
ligt förakt för svartingarnas skämt
samhet. 

I ett ej alltför stort rum åt gårds-
sidan har en äldre dam trött sjunkit 
ner på en liten vilsoffa. I hennes 
ståtliga och behagfullt burna huvud 
koncentrerar sig klubbens hela ma
skineri. Från tidigt till sent, mycket 
sent, övervakar hon det hela. Redan 
vid 10-tiden på morgonen börja de 
första damerna infinna sig, de som 
stämt möten för gemensamma upp
köpsfärder i stadens centrum eller 
utflykter av något slag. All städ
ning .måste då vara undanstökad och 
gbdkänd, krukväxterna vattnade och 
friska blommor, artistiskt ordnade, 
insatta på borden. Snart därpå bör
ja lunchgästerna infinna sig och 
fylla småborden för fyra i de stora 
matsalarna. Sorlet stiger i kapp med 
cigarrettröken. Sedan borden avdu
kats, betäckas de med spelkort, mar
ker och små eleganta askfat. Ci
garrettröken stiger alltjämt, tätnan
de, mot de konstnärligt prydda ta
ken, där maskerade ventiler suga den 
vidare. Slamret av marker och 

mynt, fräset av sedlar och kortlap
par blanda sig med konversationer
na, de senare ofta helt avstannande 
vid någon särskilt spännande punkt 
av spelen. Ty kortspelet är här icke 
en mask för kvinnlig meddelsamhet, 
utan fallet är i regeln det alldeles 
motsatta. Vilket gör sysselsättnin
gen så mycket mer vilande och efter
sökt. 

Nu ha spelgästerna gått, somliga 
icke längre än till de enskilda toa
lettrummens vilsoffor, ty middags
dukningen är inne, så mycket mera 
ceremoniell och arbetsam än den som 
förmiddagens enklare mål fordrar. 
I kök och kallrum arbeta cheferna 
under högtryck i sina olika avdel
ningar. Svarta negerpojkar, helt in
svepta i vitt bomullstyg, ränna om
kring med sina stora förskrämda 
ögon uppspärrade över bossens min
sta vink. Temperaturen är i sti
gande. 

Husmodern, som redan ordnat allt, 
har nu ett par korta timmar för sig 
själv, tills kvällens speciellt beställ
da fester och privata mottagningar 
skola överses och igen fordra hennes 

Romanen "Bilverslöjan" 
avslutas i dag på det lyckliga sätt, 
som vi väl alla önskat. De bekym
mer som skriftligen meddelats oss 
att den "gemena doktorn" skulle 
komma att grumla den van der 
Bor.o-kska lyckan hava dess bättre 
icke besannats. 

Vi påbörja i ett av de närmaste 
numren en modärn engelsk roman, 
bön-intressant och så snännande att 
det kommer att bli en hel plåga att 
för varje vecka vänta på fortsättnin
gen. Längre kan man icke nå i föl
jetongs väg. 

Alla som köpa 

S P I S B R Ö D  
från 

o 

Göteborgs Angbageri 
säga att det är 

främst i skörhet och god smak. 
"111 mim i un mm munin iiimmiimim I I  I I  |  
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närvaro. Alltmera ha klubbens med
lemmar slutat att mottaga sina gä
ster i det egna hemmet med all den 
uppståndelse och det otroliga besvär 
en stor "bjudning" fordrar där. Allt
mera ha de övergått till att låta sin 
klubb få ordna alltihop åt sig mot så 
och så mycket per gäst. Värdinnan 
har då, utom pengarna, endast att 
bestå något mer handtryckningar än 
gästerna. Det är allt. 

Medlemmarna av en sådan klubb 
måste vara mycket noga med att få 
en föreståndarinna av god familj, 
en som fått en "god uppfostran" och 
helst även varit med i "societeten", 
så hon till punkt och pricka vet vad 
som fordras där. Denna klubb har 
också lyckats häri; alla äro mycket 
belåtna. Ladyn är från Kanada och 
har varit gift med en verklig millio
när. Olyckligtvis är hon frånskild, 
vilket emellertid är lyckligt för 
klubben, som annars aldrig skulle 
fått henne. Och eftersom mannen, 
minst 30 år äldre än hon och själv, 
genom missplaceringar gjort slut på 
hela sin stora förmögenhet, var ju 
skilsmässan ingenting att skämmas 
för, utan helt naturlig. Så alla 

/̂itönrta ur pat, moderna varor: 

Sämsta priser 

alltid hos 

fijecbiroinf 
10 SÖDRA LARMGATAN W 

Linnégatan 11 Karl Gustafsgatanji^ 

klubbmedlemmarna äro mycket be 

låtna. SS 
Inne i sitt lilla rum har den trott» 

husfrun tänt en lampa med « ä 

skärm som kastar en blek rosen ag^ 
över de ännu behagliga och för ^ 
de dragen av hennes ansikte. ^ 
dock de 52 åren börja göra sig • m»* * 
bara, isynnerhet de stunder &^ 
förbindliga leendet får vila sig- » 
bordet bredvid sig tager hon et ny 
inburet brev, ser på den barn 

ojämna utanskriften under 
frimärket, småler vemodigt oe ^ 
1er det ett ögonblick, oöppna, i 

hand. . je„ 
Huru väl hon ser fram 

långa fånga byggnad' • ^ ^ aV 

regeringen sörjer för en ring» ^ 

de krigsveteraner som a ^ ger 

kunna försörja sig själva. 
, „ „t ur et" r 

sin ende son komma u ben 
valv och på något snubbla* ^ 

men utan käpp el^er ';r,v'' ^ farv, 
sig, -leende, förtjust karamell-
när det blivit lovat en s 

påse. (forts-)-

ANVAND ALLTID. 

S K O C R E A M  

17. 4:de årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fabrikanter l-B. EBfROTH & Cl., Giteborg. 

och Qanntoi KrafttkurpuWer.) 

N;o 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

27 April 1924. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 
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'Stryck tillätes gärna om "Kvin-
Tidning", med hela namnet 

tiornd* 
utsatt, angives som kalian. 

INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Av ***. 
Av Marie Louise Inge-

Fantasien 

yvets villkor 

man. 
Inte mer än sa? 

Eleonora Duse f, 

Osedda törnen. 

Av Stilett. 
, Yvonne Gaspard. 
Av En svensk kvinna. 

Av Ragna Peters. Oäven och asnan. 

Teater. 
Barnpsykologi. Av Frigga Carlberg. 
Tidningarna som kulturbärare. 

Något om gardiner. 

Bland kvinnor. Av Ellen Berner. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Även und^r påskhelgen har man 
på olika håll sysselsatt sig med den 
fflropeiska politiska härvan, under
kände dels dess trassliga beskaf
fenhet, dels möjligheterna för dess 
utredande. 

Englands regeringschef MacDo-
nald höll på påskaftonen vid arbe
tarepartiets årskongress i. York ett 
uppmärksammat föredrag, varvid 
han på det uppriktiga sätt han bru
kar gav besked angående sin politik 
både inåt och utåt. I fråga om ut
rikespolitiken förklarade han, att 
man icke kan vänta sig en snabb och 
fullständig europeisk förlikning, men 
att arbetet därpå måste upptagas 
omedelbart och på grundval av ex
pertkommittéernas plan. Talet präg
lades av välvilja mot Tyskland. Låt 

sade han på ett ungefär, tro på 
rtta land och dess ärliga vilja att 

och hålla ett avtal om förlik-
n% Den skräck för Tyskland, 

behärskar de franska hjärnorna, 
ar enfaldig". 

Talet kommenteras av den franska 

™ed åklagande. Särskilt 
et enfaldig" har varit svårt att 

4 " Paristidningen "Le Matin" 
'ver. Om England icke vill räkna 

ti[ det sakförhållandet, att Frank-
eior «in säkerhet tillförsäkrat sig 

det)3 ?anter (Rtthr och Rhenlan" 
%°C lämnar dem ifrån sig, 

^ goda garantier 
ä, f] ,e'„av allierade makterna, så 
eDas ara ^')T exPertkommitté-
tesu]t 

U^märkta arbete kommer att 
^ ra i ingenting alls. 

Hr ^ l)ro®eme'';s knutpunkt — 
i pr ?C ^hcnlandet allt framgent 

Tyskknd?eS hand eller åt3rställt tiU 

fta^k efte 

ga. "V ad man vidare känner av dess 
möjligheter är, att den upphäver den 
elektriska kraften. Kn elektrisk 
motor, som träffas av strålen upphör 
att fungera, men börjar åter arbeta, 
när bestrålningen upphör. De av 
uppfinnaren, ingenjör Grindel 1-Matt-
hews, hittills verkställda försöken 
hava utförts med synnerligen små 
kraftmängder på grund av försökens 
stora och okända risker, men man 
törstar, att uppfinningen innesluter 
omätliga möjligheter till mänsklig
hetens såväl fromma som skada. 

Emellertid, saken dryftas ivrigt 
i den franska och engelska pressen, 
och man frågar sig med spänning 
och oro: Är uppfinningen redan 
gjord i Tyskland, och hur långt har 
man där hunnit i fråga om dess till
godogörande? Frågan är berättigad, 
För någon tid sedan berättade dags
pressen om en egendomlig och aldrig 
uppklarad händelse — ett par fran
ska aeroplan flögo in över tyskt om
råde och plötsligt upphörde deras 
motorer att arbeta, tvingande förar
ne till nödlandning. Vid undersök
ning visade sig motorerna fullstän
digt oskadade, och man stod salunda 
inför en oförklarlig gåta. Man åter
kallar nu minnet av denna mystiska 
händelse och säger: Kanske var det 
"den osynliga strålen" som här var 
i verksamhet! 

Självklart är att Tyskland med 
ljus och lykta söker efter maktme
del av annat slag än vanlig krigs
materiel, och att det i samma'stund 
sådana av tillräcklig fruktansvärd
het, effektivitet och oemotståndlig-
het stå till förfogande gör sig fritt. 
Det skulle vi och varje annat folk i 
liknande belägenhet göra. 

De i London pågående underhand
lingarne om återupprättandet och 
ordnandet av de rysk-engelska eko
nomiska. förbindelserna hava ännu 
icke satt några synliga frukter. Den 
privata äganderätten är ännu icke 
till fullo erkänd i Ryssland, och 
förrän detta sker kan icke utländskt 
kapital våga engagera sig i ryska 
företag. 

President Coolidge i Förenta sta
terna förebådar en ny avrustning,s-
konferens, avsedd att sammankallas 
sedan det europeiska skadeståndspro
blemet sltugiltigt ordnats. 

Mussolini, Italiens diktator, har 
förbjudit de av kommunister och so
cialister planerade I-majfesterna. 

Den danska socialdemokratiska 
regeringen är nu färdigbildad. Stats
minister är Stauning, som även 
övertar handelsministerportföljen. En 
kvinna tillhör också ministären, näm
ligen fru Nina Bang, undervisnings 

minister. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 112 år Kr. 3: 50. 1U år Kr. 2: 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

fantasien. 
Av 

I. 

Rur den verkar. 

Påståenden. Denna stråle Efter engelskan av E. Berner. 
exPeriment 

ÖGONKL" iT" Pa J'Ur visat si° 8 "blickhgt dödande förmå-

Förhoppmngarna pa 
rgivenhet äro minimala, 

har, som man torde 

^änitsa lnno^ållit halvt om halvt 

^ttdomr1113^ me^elan(ien om en 
keai 

cn2elsk uppfinning, vil-
Wt, .n^janäe en okänd natur-

'''rålen • namne^: "Den osynliga 
dodar"- Uppfinningen 

a fullt allvar av den 

tilU,I,-^Sen' Vars rePresentanter 
att ko 1 ' Unclersöka saken 

''"öareng w: '?'<ira Sanningen av upp-

YIA CRUCIS — VIA LUCIS. 

Mät ditt liv med tappat och ej med 
vunnet, 

Icke med drucket vin men med för
runnet, 

Ty kärleks styrka står i dess offer 
skrivet, 

Och av den som lider, har mest blivit 
givet. 

Begreppet fantasi sysselsätter rätt 
sällan våra tankar. Yi ana, att det 
är något som författare och konst
närer av olika slag behöva, och som 
därför måste ha värde för dem, men 
då vi, icke tillhöra någon av dessa 
kategorier och icke hava någon för
nimmelse av att fantasien betyder 
något för oss eller misstänka, att den 
skulle kunna, göra det, intresserar det 
oss ej häller nämnvärt vad fantasien 
är, hur den verkar, och om den är en 
förmåga, som naturen skänker eller 
förnekar oss, om den kan förvärvas 
och utvecklas. 

Och dock spelar förekomsten eller 
frånvaron av fantasi en avgörande 
roll i fråga om vad vi kunna få ut 
ur vårt liv av intresse, erfarenhet, 
glädje, lycka, arbete och framgång. 

Det är fantasien, som gör barn
domsåren med deras oviktiga händel
ser så underbart minnesrika, så sa
golikt lyckliga ätt vår tanke långt 
fram i livet gärna återvänder till 
dem för att njuta och vederkvickas 
av den ljusa stämning fantasien för 
evigt inhöljt dem i. Vi gå som då 
med lätta steg och tindrande sinne 
under lindalléns höga valv fram mot 
den vita herrgårdsbyggnaden under 
det brutna taket och med de gröna 
fönsterluckorna, i vilka hjärtan ut
sågats av någon poetisk bygdesnic
kare. Fåglarne sjunga i skyn, den 
värmedallrande luften är fylld 
av ängsblommornas doft, en frodig 
humla höjer och sänker sig lättjefullt 
över blomsterrabatten, i backen mot 
blåbärsskogen beta våra väldiga hjor
dar av röda grankottskor och bortom 
åkrar och björkhagar blånar havet, 
från vars snäckfyllda strand våra 
barkbåtar för fyllda papperssegel 
stävade hän mot drömda fjärran län
der, dit vår håg i suckande längtan 
drogs. — I sig självt ett helt van
ligt landskap, något som vi längre 
fram i tiden upptäckte, omskapades 
det av vår barnsliga fantasi till ett 
sagorike, tusenfallt skönare än ur
bilden och där vi i outsäglig sällhet 
framlevde våra dagar. 

Tag bort fantasien från barndoms
åren och ni får en trist och förskräck
lig tid med förmaningar, kält, läx-
plugg, mässling och skarlakansfeber 
som huvudsakliga beståndsdelar. 
Tänk er barnet utan fantasi och ni 

framför er den olyckliga lilla 
människovarelse, som alltid kinkar, 
alltid har tråkigt, som aldrig vet vad 
han skall "hitta på", utan alltid be
höver roas av andra, en obegåvad, 
odräglig, beklagansvärd liten stac
kare, en plåga för sig själv och an
dra. 

Sorglös och utan bekymmer är det 
dock företrädesvis i kraft av fanta
sien ungdomen njuter sin lycka. Det 
är den som ger färg och innehåll åt 
livets i sig själva betydelselösa små 
upplevelser, den som, föregripande 

händelsernas utveckling, målar fram
tiden i rosenrött, den som låter varje 
dag komma med famnen full av löf
ten. och som förespeglar ett äventyr 
i allt, i en ringning på tamburkloc
kan, i en utbytt flyktig blick, i en 
förestående liten semesterresa. 

Även medelåldern njuter gott av 
fantasien. Det är den som sätter 
spettet och hackan i nybyggarens 
händer, i en hägring visande honom 
den karga ödemarken förvandlad till 
en vacker gård med bördiga åkrar 
och ängar, där en gång barn och 
barnbarn tacksamt skola njuta fruk
terna av hans ärliga arbete. — In
nan konstverket skapas, boken skri-
vés, uppfinningen göres, det stora 
företaget blir verklighet, den ädla 
bragden utföres måste de ha tagit 
gestalt i en människas fantasi. 

Den manliga fantasien, inställd 
på arbete och förtjänst, finner hun
dra nya lovande utkomstvägar, där 
den i detta avseende torvtiga kvinn
liga fantasien, även om förmåga och 
kunskaper skulle räcka till mycket 
ståtligare uppgifter, icke kan utfun
dera något originellare och lukrati
vare än att taga emot inackorderin
gar eller koka karameller till för
säljning bland vänner och bekanta. 

Fantasien, anande andras sorger 
och lidanden, gör oss deltagande och 
barmhärtiga. Inriktad på det goda, 
ger den på alla områden näring åt 
vår idealitet. 

Frånvaron av fantasi gör hjärtat 
träigt, kärleken till endast instinkt, 
människointresset till oförstående 
klandersjuka, religionen själlös, ar
betet till en trampkvarn, havet till 
endast salt vatten och skogen till ba
ra ved. 

Fantasien, given oss helt säkert 
som en livsuppbyggande kraft, kan 
missbrukas, kan användas till ska
da för oss själva och andra. Den 
kan förbinda sig med det mörka i 
vårt väsende, fruktan, avunden, ohe» 
derligheten, lastbarheten, illviljan, 
hatet, förlänande dem en för vårt 
liv förhärjande styrka, men avgöran
det om fantasien skall tjäna goda el
ler onda syften ligger icke i slum
pens, icke i andras hand utan i vår 
egen, åtminstone sedan vi hunnit den 
ålder då vårt förstånd nått mognad. 

I nästa n:r skall i en art. "Kri
stallglaset med smutsvattnet" dröjas 
vid vad fantasien är, hur den kan 
renas och utvecklas. 

Livets villkor. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Snillenas största prövning är otvi
velaktigt den att behöva leva bland 
alldagliga människor. 

Den grad av begåvning som är 
nödvändig för att behaga oss är en 
ganska säker måttstock på den be
gåvning vi själva äga. 

Helvetius. 

Livets villkor äro hårda, knotar 
människan. Man inträder och ut
går därifrån genom smärtan. En 
jämmerdal är jorden, en prövning, en 
skola hela tillvaron. Även när det 
varit som bäst var det blott möda 
och besvär. 

Har människan verkligen skäl till 
detta allmänna missnöje med livet? 
Låt oss se och eftersinna! Redan 
vid sitt inträde i den jordiska till
varon hälsas hon med jubel och 
glädje. Den gränslösa modersöm
heten vakar vid hennes vagga, fa
derskärlekens offervillighet skänker 
s+öd och röjer väg. För varje nytt 
steg har Gud sörjt med outtröttlig 
omsorg. Intet behov kan uppstå i 
hennes kropp eller själ, som ej den 
rika naturen står beredd att fylla, 
Hon hungrar och de härligaste fruk
ter, de -läckraste djur bjudas henne 
i den ymnigaste omväxling. Hon 
törstar och söta källsprång springa 
fram ur jorden. Solen lyser hennes 
arbetsdag, och när hon är trött av 
sin möda kommer med mörkret söm
nen och försänker henne i fridfull 
ro. Men ej heller den sene vandra
ren är glömd: ännu lysa måne och 
stjärnor hans väg. Vidare skyddar 
bränslet människan för kölden, och 
trädens skugga för det brännande 
solskenet. Tusentals härliga växter 
och blommor skänka henne färg
glädje och väldofter. Djurens hu
dar, ullen, linet, bomullsbusken, sil
kesmasken giva materialet till hen
nes dräkt. Hon har endast att ta
ga. och utnyttja av naturens aldrig 
sinande förråd. Mot varje sjukdom 
bär marken en motsvarande läkande 
ört, för varje gift, som hotar hen
nes liv, ett motgift, som skyddar det. 
för varje plåga en lindring. Intet 
är glömt eller oförutsett av den all
vetande värd, vilkens underbara jord 
vi gästa. Ingen längtan kan upp
stå utan att en motsvarande kraft 
uppstår, utrustad med förmågan att 
förverkliga den. Denna kraft är 
människosnillets, för vilket naturens 
bok öppnat sig, blottande sina hem
ligheter och möjligheter. Varje dess 
steg framåt har betytt en ny vin
ning. Det har skapat ordets, fär
gens, ljudets högsta uttryck, upp
hävt avståndets betydelse och dragit 
nytta av naturens hemligaste kraf
ter. 

Men icke ens allt detta är männi
skan nog. Hennes hjärta längtar 
efter sympati, och även för detta 
hennes behov är väl sörjt. Ingen år 
skapad som ej äger sitt komplement 
i kärlek, vänskap eller gott kamrat
skap. Kort sagt, det gives intet be
hov nedlagt i människans väsen, 
som ej på det sinnrikaste sätt är till
godosett. 

Och dock är människan icke nöjd. 
Ja, hon är icke blott icke nöjd, utan 
den ringaste motgång eller prövning 
fyller henne med den svartaste otack
samhet mot de givna villkoren, med 

de bittraste känslor mot hennes öde. 
Hon är insatt i den underbaraste av 
världar, och ägde hon blott en bråk
del så mycken tacksamhet som Gud 
har godhet, skulle hon vara bräd
dad med förnöjsamhet. Men i stäl
let knotar och klagar hon. Erbju
der det närvarande ögonblicket ingen 
direkt anledning, vänder hon tillba
ka till redan genomlevda sorger och 
bekymmer eller utmålar hon för sig 
kommande onda ting eller beklagar 
hon sig å sin grannes vägnar. I 
stället för att njuta den flyende 
minuten och söka fatta detta under 
som ligger uti att hon, hon allena 
bland allt-skapat är den som själiskt 
kan hänföras av det skapade, vänder 
hon bort blicken från helheten och 
dömer bort jordens alla behag för 
en enda mörk detalj. 

Ar denna klagan berättigad? Kan
ske icke, men förklarlig. Framför 
allt beroende av människans egen 
dåraktiga böjelse att inrätta en tim-
lig tillvaro såsom skulle den vara 
i all evighet. Hon överskrider med 
andra ord de naturliga behoven och 
skapar sig en hel mängd nya och 
onödiga behov som i sin tur förorsa
ka henne en hel mängd nya och 
onödiga bekymmer. Vidare måste 
hon i samhället, där tusentals öden 
trycka på hennes eget, där för henne 
ofördelaktiga jämförelser uppegga 
avund och oförnöjsamhet, där andras 
olyckor och sorger ständigt påminna 
henne om livets osäkerhet, och där 
hon slutligen lever alltför mycket av
söndrad från naturens stora möjlig
heter och läkedom ofta frestas till 
missnöje över sin lott. Det kan vara 
ett sunt missnöje i den mån detsam- • 
ma utgör en kritik av mänsklighe
tens ofta otillfredsställande förval
tande av de jordiska punden, men det 
blir hädiskt och kortsynt, när det 
riktar sig mot Försynen. 

Vi människor ha av Försynen fått 
allt. Utan förbehåll och utan åt
skillnad till person är den stora rika 
jorden oss alla given. Vi borde fyl
las av andakt inför denna omtanke 
utan gräns, inför denna givmildhet 
utan slut. Bliva sorglösa såsom fåg
larna under himmelen och liljorna på 
marken. Vi äro ju dock endast gä
ster för en kort tid, resenärer på en 
begränsad väg. En tid vars synrand 
smälter samman med evighetens, en 
väg vars alla visare betydelsefullt 
peka uppåt mot den Okände i vars 
beskydd vi stå. Vi borde bevekas 
av så mycken godhet och barmhär
tighet och låta, om också endast som 
ett svagt återsken den kärlek, som 
hägnar oss, strömma ut även från vå
ra hjärtan över alla dem, som blivit 
våra reskamrater ipå färden. Kanske 
de villkor vi beredde varandra då 
skulle bli mera lika dem som utan 
förbehåll äro oss själva gi^a — den 
mörka jordiska jämmerdalen en lju
sets och sångens väg till paradiset. 
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