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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. 
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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, 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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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Icke tmr än så? 
I en artikel, skriven 'för att väcka 

kvinnornas samhällsintresse och för
må dem att studera dagens frågor, 
fanns följande förmaning till de gif
ta kvinnorna: 

"Kommen ihåg, en hustru shall 
icke vara endast sin mans hushåller
ska och hans barns mor utan hans 
kamrat och deras lärare. 

Vilken torr fantasi, vilken oför
måga att finna en hög syftning! 

En mor sitt barns lärare! Icke 
mera än så? Det finns tusende som 
skola överglänsa henne på detta om
råde, som skola veta mera än hon 
och kunna skickligare meddela det. 
Hon skall kunna ersättas av vilken 
insiktsfull pedagog som hälst. 

En mor skall för sitt barn vara 
vad ingen annan bryr sig om eller 
kan vara, dess skyddsängel. Hen
nes viktigaste uppgift är icke att 
fylla barnets hjärna med kunskap, 
men att utveckla dess själ, dess käns
la för det sedliga, det sköna, det 
sanna. 

Ett barn utgår ur lärarens hand 
som en kunnig lärjunge, ur sin mors 
som en karaktär. 

Man dyrkar sin mor icke för vad 
hon kan ock vet, utan för vad hon 
är i hjärta och sinne. 

Betecknande i detta hänseende är 
den tyske filosofen Kants uttalande 
om sin mor, en enkel och på bokliga 
kunskaper hel säkert mycket fattig 
hantverkarehustru. Hon var enligt 
sonens utsago "en kvinna med stort 
naturligt förstånd, ädelt hjärta och 
en äkta, -alls icke svärmisk religio
sitet". -— "Jag kommer", försäkra
de han på sin ålderdom, rörd såsom 
alltid då han talade om den älskade 
modern, "aldrig att glömma min mor, 
ty hon planterade och vårdade hos 
mig det första fröet till det goda, 
hon öppnade mitt hjärta för intryck 
från naturen, hon väckte och utvid
gade mina begrepp och hennes lär
domar ha utövat en varaktig, välgö
rande inverkan på min levnad". 

"En hustru skall vara sin mans 
kamrat". Icke mer än så? 

En kamrat kan vara nästan vem 
som hälst, ,som slumpen för i ens 
väg. En kamrat är icke ens så myc
ket som en vän, vilken dock är en av 
hjärtat utvald. 

Hustrun-kamraten tycker man sig 
se vid mannens sida i arbetet, i nö
jet, och även som en skicklig och 
duglig husmor, men det är icke nå
got omistligt över henne för det. 
Tusende skulle kunna ersätta henne 
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t 
Det står en sällsam gloria kring 

somliga namn. Och när den glorian 
en dag slocknar känns det tomt och 
ödsligt-som om en sol gått ned. 

Ett sådant namn var Eleonora 
Duses. Man ser henne för sig, så
dan hon fixerats i den världsbekanta 
porträttbilden från d'Annuiizios skå
despel, en uppåtvänd profil, finsku
ren som en kamé, tragisk såsom 
övergjuten av en världssorgs skugga. 
Lidandet var även hennes djupaste 
inspirationskälla. Det fanns blott en 
tragedienne till i världen, vilken så
som Eleonora Duse kunde skildra 
sorgen, hjärtekvalen, döden, nämli
gen Sarah Bernhardt. Det måtte 
även ha varit ett stort ögonblick då 
dessa två sceniska världsmakter en 
gång möttes. Med vilket omätligt 
intresse skulle ej tragediennen från 
Vigevano ha mött tragediennen från 
Belle-ile och vice versa! 

Yem var störst? Omöjligt att sä
ga. De voro båda världens två största 
skådespelerskor, som åtminstone del
vis vunno sina mest glänsande segrar 
med samma repertoar, att nämna 
Bardons Féodora och måhända fram
för allt Marguerite Gautier i Kame-
liadamen. Kanske gav. Sarah Bern
hardt Större konst, Eleonora Duse 
mera liv. Men dock voro de så när
besläktade som om .samma fé stan
nat vid deras vagga och skänkt dem 
enahanda gåvor. Båda blevo de in
om sin konst det högsta uttrycket för 
sina respektive nationers kultur. Lik
som Sardou skrev för Sarah Bern
hardt så skrev d'Annunzio för Eleo
nora Duse. Men medan den förras 
repertoar nästan uteslutande var 
fransk spelade Eleonora Duse även 
germanska och nordiska kvinnotyper 
såsom Magda i Sudermanns Hemmet 
och Nora i Ibsens Ett dockhem. Hon 
var en självständig och djärv ande, 
som strävade efter förenkling, stil, 
skönhet och natur på scenen. Själv 
försmådde hon smink, och lysande 
toaletter. Hon spelade så att säga 
med naket ansikte, som blev intres
sant, fängslande, gripande, skönt al
lenast genom den fenomenala skala 
av skiftande uttryck som under skå
despelets gång återspeglades däri. 

Hon uppträdde icke —- hon levde. 
Hon återgav icke — hon var. Var 
den sista av samtidens två största 
tolkarinnor av mänskligt lidande och 
liv. 

När får världen återigen hennes 
like? 

Yvonne Gaspard. 

Ett kvinnligt sinne utan fromhet 
är som en blomma utan doft. 

E. Marlitt. 
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i alla dessa avseenden, kanske vida 
överträffa henne. 

En hustru skall vara något där
jämte, något som ingen annan 
är, hon skall vara sin mans goda 
genius. Hon skall eftersträva det 
som ingen annan har omsorg om, att 
göra honom till det bästa han i olika 
avseenden kan bli. "En mor kallar 
till gott eller ont, .en maka fullbor-

Ve'«eL 

Brand-  och  Livförsäkrings-Akt iebolaget  

P 

SVEA 

S V E A  
G ö t e b o r g .  

Nyheterna för Våren 
inkomma nu dagligen. 

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

Oecdda törnen. 
Yem bär skulden? 

För någon tid sedan blottades i 
pressen en till eftertanke manande 
interiör från ett läroverk i huvudsta
den. En lärare, som sannolikt på 
ett mer än vanligt oförsynt sätt blivit 
utsedd till föremål för elevernas 
drift och nojs, bragtes en dag, då 
spektaklet som vanligt upprepades, 
till besinningslös vrede, som medelst 
örfilar och urskillningslöst utdelade 
slag, föranledde grov misshandel mot 
en av skolans elever. Händelsen, 
som ju fått sitt efterspel, blev så 
mycket mera bizarr som den miss
handlade gossen vid igångsatt under
sökning visade sig relativt oskyldig 
till det uppträde, som blev droppen 
för mycket i lärarens av årslånga 
förödmjukelser redan rågade kalk. 

Ur föräldrasynpunkt är det givet
vis oursäktligt att agan i skolan un
der några förhållanden utdelas på 
sådant sätt att den kan bli till fram
tida men för deras barn. Vad en 
till det yttersta bragt människa un
der säregna och i viss mån förmild
rande omständigheter tillåtit sig i 
detta dessbättre enastående fall skall 
dock icke här medräknas. Men även 
under vanliga förhållanden kan skol
agan få olämpliga former. Framför 
allt borde örfilen ovillkorligen bann
lysas. Det skulle uppställas såsom 
ett oeftergivligt villkor att varje 
skolas rektor eller föreståndare med
delade lärarekåren ett förbud mot att 
vid bestraffning använda sig av ör
filen eller någon som helst art av 
slag i huvudet. Denna människans 
på en gång ädlaste och ömtåligaste 
kroppsdel är icke platsen för aga och 
slag. Obotliga öronsjukdomar, ett 
livslångt psykiskt lidande kunna bli 
de direkta följderna. Ett absolut 
förbud mot denna bestraffningsform 
vore därför det säkraste sättet att fö
rebygga, allt missbruk av densamma. 

Ovannämnda händelse väcker 
emellertid även andra reflexioner. — 
Vad ligger ej bakom en dylik histo
ria? — Hur har ej tålamodet fres
tats ända till bristningsgränsen, in
nan en av naturen saktmodig man 
drives till ett så besinningslöst ra
seri. Med minsta kännedom om en 
pojkskaras uppfinningsrikedom i 
syfte att förbittra en lärares liv, för
står man utan förklaring dennes li
danden. 

Och här vänder sig kritiken mot 
föräldrarna. Det råder förvisso icke 
den rätta andan i de hem, varifrån 
söner utga, som med ohöljd grymhet 
och råhet kunna göra en lärare till 
föremål för sin drift och sitt nojs. 
Ursäkten att föräldrarna icke gärna 
kunna veta, vad barnen taga sig för 
i skolan är icke hållbar. En gosse, 
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som i sitt hem fått inplantad akt
ning för sina uppfostrare och som 
allvarligt lärt sig förstå att faders 
ocih moders myndighet här gör ge
mensam sak med läraren, uppför sig 
icke som en ligist i skolrummet. Möj
ligen kan han på grund av livlig 
temperamentsläggning i vissa fall 
glömma sig, men han glömmer sig ej 
därhän att han sätter sitt förakt för 
en viss lärare i system. Där sådant 
händer — ocih det händer tyvärr allt
för ofta vid våra skolor och läroverk 
— stå försumliga föräldrar som de 
främsta ansvariga. Läraren kan, 
synes det, ju visserligen klaga hos 
skolans rektor, men därigenom vin
ner han vanligen blott att till verk
liga fiender förvandla dessa pojkar, 
som förut endast varit hans plågoan
dar. Av fruktan att göra ont värre, 
att med säkerhet ytterligare skada 
sin prestige och möjligen äventyra 
sin befattning föredrar han därför 
att tiga och lida. 

När man betänker hur föga en 
pojke är skickad att bedöma en lä
rares värde och hur hans grymhet i 
allmänhet utlöses, icke mot den 
minst värdefulle utan mot den i hans 
ögon. svagaste och känsligaste, samt 
hur han i regel är fullkomligt okun
nig om hur ödesdiger hans drift 
stundom verkar, kan man icke döma 
honom för strängt. Men föräldrar
na, som vid middagsbordet leende 
åhöra sonens berättelser om klassens 
nya bravader mot den utsedde drift-
kuckun inom lärarekåren eller som i 
andra fall slå dövörat till för sina 
barns upplevelser i skolan ha icke 
tillfredsställande fyllt sin plikt. De 
ha underlåtit att lära sin son förstå 
att han i skolan är representant för 
sin familj. Hans hedrande uppfö
rande är familjens heder, hans van-
h drande uppförande familjens skam. 

Härmed är ej sagt att icke. också 
barn med den allra bästa uppfostran 
skulle kunna råka på villovägar. In
gen födes fullkomlig. Men det är en 
stor skillnad på arten av förseelser. 
Dylika som äro följden av för livlig 
fantasi, okunnighet om vad en hand
ling innebär eller för hett blod be
höva i regel icke tyda på någon då
lig karaktär. Men när barnanaturen 
blir gemen är det hög tid att bli be
tänksam. Där står handlingen för 
dörren som måste hänföras under det 
föraktligas rubrik. Ocli det är fegt 
och gement, när en heWdass av poj
kar sammangaddar sig mot en enda 
lärare och systematiskt förbittrar 
hans liv med sin grymma drift. 

Fyrtio mot en! Försök att få en 
äkta svensk pojkes hjärta att med en 
sådan bild för ögonen klappa var
mare för de fyrtio! 

Föräldrarna skulle säkerligen 
kunna få sina pojkar att förstå syn
punkten. 

Låt oss gäna behålla gosselynnet 
och gosshumorn! Men låt bara int< 
aktningen och ridderligheten dö ut 
på deras bekostnad. 

En svensk kvinna. 
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Räven otb åsnati. 
.Tag mötte fru T. på refugen vid 

Västra Hamngatan. 
Det finns ingen refuge i hela stan, 

där man säkrare möter folk än där. 
De som en gång kommit dit komma 
nämligen aldrig därifrån. Alltså 
mötte jag henne på den refugen. 

Hon såg blåfrusen och bekymrad 
ut som man gör nu om vårarna. 

— Har du märkt, frågade hon 
plötsligt sedan vi hälsat, har du 
märkt att människorna bestämt bli
vit fulare på sista tiden? 

Hon såg att jag nappade och fort
satte ivrigt: 

— Det finns visserligen ansatser 
hos en hel del, men heller inte mer. 
Antingen är hyn för gul eller mun
nen för stor eller näsan för lång el
ler ögonen för små och utryckslösa. 
Den verkliga skönheten med den kla
ra hyn,, den strålande blicken, de i 
varje detalj fulländade dragen ser 
man numera inte ett spår av. 

Uppeldad av sin idé grep hon mig 
i armen. 

— Gör en promenad med mig! sa
de ho» Och tänk på saken skall du 
få se att jag har rätt! 

Vi gingo Västra Hamngatan fram. 
Människor av alla åldrar, kulörer 
och utseenden tågade förbi, men in
gen med ntsikt att taga pris i en 
skönhetstävlan. Vi fortsatte Södra 
och Östra Hamngatorna med samma 
resultat. 

Saken började intressera mig. 
— Vi försöka Avenyen, föreslog 

fru T. Där brukade jag i min barn
dom tycka att alla vackra männi
skor samlades. 

Vi gingo Avenyen. Vi mötte en 
hund, fyra bilar, två spårvagnar och 
en motorcyklist, som såg ut att ha 
lånat sitt kopparröda ansikte från en 
modern målning. 

— Där ser du! utropade fru T. 
triumferande. Har jag inte rätt. 
Människorna ha faktiskt blivit fula
re. Tänk bara hur söta barnbilder 
vi sågo i vår ungdom. Och titta på 
barnteckningarna i våra dagar. Nu 
se barnen på dem ut som trollen och 
häxorna gjorde i våra bilderböcker. 

Fru T. hade kommit riktigt i ta
gen. Hon dirigerade energiskt fär
den in i Vasaallén. Den låg öde som 
under en midsommardag. Vi fortsat
te Gamla Allén fram till Järntor
get. Fru T. utvecklade för mig sina 
idéer om mänsklighetens förfulande 
och kastade med en djärv hypotes 
skulden på de modärna målarna. 
Mänskligheten blev vad den såg. Vi 
och våra mödrar sågo idel vackra 
tavlor — ergo ... Nutidens däremot 
blott de hiskligaste ting. 

Jag var idel öra. Vi hade nått 
fram till Järntorget och utan att jag 
märkt det stannat vid fru T:s port. 

Fru T. räckte mig handen med ett 
illfundigt leende. 

— För rästen vet jag inte alls om 
mänskligheten blivit fulare, sade hon 
med ett retsamt skratt. Men jag 
I lös så förfärligt därborta och måste 
narra dig med på en promenad. Tack 
skall du ha! Det var bara det jag 
ville. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

M ERKUfi-IVÀlflj 
ar även som badtvål den 

förnämsta. 

teMÉ «i 

Telefon 14361 

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

9. 

Nagra 
droppar 

EAU DE COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 

WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
Kungl. Hovleverantör. 

G ö t e b o r g .  

Sjukgymnastik 
och 

-  M a s s a g e  -
meddelas av 

TORBORG DAHLLOF 
Ex. från Doktor Arvedsons institut, 

Stockholm. 

Seminariegatan 22. Tel* 14810 

Jag återvände fundersam ID 11 ^ 
staden. Jag önskade mig mes' 
allt en spegel, inte för att se om )^ 
blivit fulare, utan om inte ett p& 

långa åsneöron stucko fram ® ^ 
min två vintrar och en ha 

gamla hatt. 
Ragna Vetera 

Domaren: - Hur vill ni 

att ni räknat er till godo en 
pängar, som ej varit era. ^ 

Den anklagade: • - J0< . ^ 

re, jag är ibland btet .Si ̂  jtf 
vudet och vet då inte riktig 

gör. 
Domaren: -— , • 

värdigt, att ni i så fal a 

nat galet åt andra hållet, 

exempelvis kommit er 

d°- Nej » hr; 

Men det är jn m' 
"tig raK

t 

sa att i* 

"chef tiU P 

Den anklagade: 
domare, jag är 

sättßt. 

inte konstig 

Solen bleker! men våra ljus- oc,< ' ' H*r in''i[ 
tyger, Möbeltyger °. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i åratal dess inverkan-
] Ni Öns^a 

Prover sändas — Presisera godhetsfullt vad 

KOIVSTFLITEIV, Avenyn, 
I 

Offentliéa^nöjen. 

S t o r a  Teatern 
Varje afton kl. 8: 

populär föreställning 

Martha. 

Lorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8 : 

Påsk. 

Nya Teatern.  
Varje afton kl. 8: 

Nygifta. 

L i l l a  Teatern.  
lördag ocli söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Priffe. 

Söndag kl. 1,30 Mâtiné : 
BRÖDER^A ÖSTERMANS HUSKORS. 

Oe senaste v år nyhe
terna exponeras i 

Kungs. 51 Skomagasin. Tel. 9179. 

Se skyltfönstren. 

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

Ceatcr. 

: STÖRT CJRVHl 

; SMAKFULLA DAMHATTAR 
i  t i l l  b i l l i g a  p r i s e r  i  

: Arkadens Modemagasin 
in.«»,...». -TEL- 17123 

En girig kan ej göra något bättre 
att dö, ty i livet är han varken 

('ud eller människor eller sig själv 
I'll någon nytta. 

M. Luther. 

Nya teatern har i säsongens elvte 
1 tnme fört fram en ny pjäs, vilken, 
om löjen och skratt ännu anses åtrå-
varda, bör tillförsäkra teatern go
da hus ända tills portarne vid som
marens definitiva inträde någon 
månad härefter stängas. Stycket he
ll i Nygifta ooh är av amerikanskt 
ursprung. Det är omöjligt att ens 
antydningsvis redogöra för hand
lingens invecklade men fullt an
ständiga och otroligt muntra, snabb-
fotade gång. Vilken mängd av för
vecklingar, vilka häpnadsväckande 
situationer, vilka olösliga knutar, 
vilka knalleffekter, vilken lycklig 
och tillfredsställande avslutning, vik 
k t bifall, vilka applåder! Herr och 
fru Selander förde själva, och med 
all framgång sina. trupper i elden. 

* 

Lilla teatern, "priffe". 

Strax före pressläggningen smeto 
•i in ett ögonblick på Lilla Teaterns 

generalrep av "Priffe". 

Lidprovets särskilda .stämning vi
lade över den tomma salongen. På 
scenen sutto fyra svenska herrar 
kring ett bord och smällde med kort
lapparna. Lamporna brunno över en 
idyllisk svensk heminteriör — i bak
grunden hade damerna rett sig en 
egen vrå för söm och småstadsskval
ler. Det hela artade sig att bliva 
den allra fridfullaste afton. Och 
skulle säkerligen ha blivit det, om 
inte en av herrarna vid spelbordet 
haft ett så fruktansvärt humör och 
om en annan av dem kunnat spelreg
lerna litet bättre. Nu blev det i stäl
let rabalder — ett himmelens upp
träde som innan man hunnit blinka 
utvecklat sig till en småstädsskandal 
av för de i pjäsen uppträdande gri
pande dimensioner. 

Åskådarna däremot få sig uteslu
tande ett gott skratt. Det hela är 
enkelt, lättfattligt och underhållande 
på det särskilda sätt som vårt sven
ska landsortsliv har så stora förut
sättningar att bli —- d. v. s. från sce
nen. Det visar innandömet av en 
svensk småstads sällskapsliv och lär 
den odödliga regeln att man icke 
utan håll bör passa på hjärter. 

Yi spå att Priffen kommer att 
uppta en mördande konkurrens med 
bridgen. 
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Petita, 

Barnpsykolog 
På det sista i dessa tider skrives 

och talas så mycket, särskilt i För
enta staterna, där man synes ha tid 
för även andra intressen än politiska 
förvecklingar, om nödvändigheten 
för föräldrar, lärare odh uppfostrare 
i allmänhet att äga- insikt i barnens 

själsliv. 

KNUT HEURL1NI Hemslöjd 
GARDINER 

K O R S G A T A N  8  
, MÖBELTYGER, BOMULLSTYGER, 
E N O R M T  B I L L I G A  P R I S E R .  

MATTOR. 

Den sorgliga händelsen i Kalmar, 
där en 11-årig gosse varit försvun
nen sedan den 18 mars och antag
ligen själv sökt döden, är ett ytter
ligare bevis på de olycksaliga följ
derna av denna okunnighet. Det ha
de gått illa för gossen i skolan, och 
lärarens förebråelser hade utmynnat 

förklaringen, att han gjorde bäst i 
att lämna skolan. Den lille, vars 
föräldrar voro bosatta på Öland, bod
de hos en moster och hade vid hem
komsten från skolan fått ytterliga
re bannor, vilket grep honom så hårt, 
att han vid 5-tiden försvann, utan 
överrock och mössa. Denna omstän
dighet tyder ju på att han i sin för
tvivlan beslutit taga sitt eget liv. — 
En belöning å 2,000 kr. har av de 
olyckliga föräldrarna utlovats till 
den som återfinner gossen levande 
eller död. 

Det är barnets ytterliga hjälplös
het och vanmakt inför livets svårig
heter som driver det till förtvivlan. 
Barn sakna sinne för proportioner 
och detta borde de äldre inse och 

fymer från 5 år Kr. t— 
Kavajkostym från 7 år „ 18:— 
Bttostym från 5 år „ 23:— 
Gassrockar från 1 år „ 22:— 

F 1 S K T O R Q E T  

Hctnclsl^ompanief 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

behandla dem därefter. Och så bar-
iut» ensamhetskänsla, långt mera ut
bredd än lolk anar. Dockan och 
teddybjörnen kunna vara ett slags 
urrogat. men de mångtusenden som 

inte ens äga tillfälle till denna tröst, 
hur ha de det? 

Hur många barns nervsystem har 
ej blivit förstört av det slags skräck 
som ovist religiöst nit utövat, Skräm
sel i barnaåren sätta inte styrka i 
1 yggraden eller stål i viljan — den 
''an skapa en fanatiker eller mar
tyr, men sällan en stark och lycklig 
människa. — Yi ha' ont om solskens-
naturer i vårt karga land, och det be-
ior kanske på en glädjefattig barn
dom. Här kanske någon protesterar 
och hänvisa till barnköerna utanför 
biograferna, läsning av tidningarnas 
s. k. barnsidor, idrott och sporttäv
lingar m. m. Intet ont sagt om des
sa glädjetillfällen, förutsatt att led
ningen ligger i rätta händer ocih föres
laget icke endast vilar på ekonomisk 
grund utan även skattar åt det eti
ska momentet. — Det är dock i 
hemglädjen det mest brister för bar
nen. Det finns mer än en vuxen man 
och kvinna som talar bittra ord om 
att icke äga ett enda ljust minne av 
barnddomshemmet, och dessa hem ha 
gällt för att vara synnerligt goda och 
respektabla — men där har fattats 
förtroende. Föräldrarna ha ej för
stått barnen. Den som skriver detta 
hörde en gång en gammal mor på sin 
dödsbädd klaga över att det som mest 
plågade henne då hon såg tillbaka på 
sitt liv var att hon ej, som hon velat, 
räckt till för sina barn — de kände 
sig nog ofta ensamma. — Kon tänk
te ej på det stora antalet som en mild
rande omständighet. 

Den amerikanske förf:n Robert 
Ingersoll har i ett av sina arbeten, en 
liten parallel, som passar i detta sam
manhang. Det är två ynglingar som 
lämna föräldrahemmet. I det ena 
säger fadern: Du går nu ut i världen 
för att skapa dig en ställning genom 
egna krafter, uppför dig väl, var he
derlig och arbetsam men lita ej till 
hemmet, utan kom ihåg att om du ej 
gör oss, dina föräldrar, glädje och he
der, så äro hjärtan och dörrar stäng
da för dig. 

Den andre fadern sade samma ord 
om arbetsamhet och redbarhet, men 
slutade sitt avskedstal helt annnor-
lunda: Skulle du misslyckas, så 
kom ihåg att hur bruten och olycklig 
du än må vara, så står ditt hems dörr 
öppen för dig, liksom våra hjärtan. 

Vilken av de sönerna tror ni hade 
mest utsikt till framgång? 

Frigga Carlherg. 

15 
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Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 
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Ett paket Knäckebröd 
med etikett enligt denna avbildning, tillförsäkrar 

Eder ett tunt, handbakat och enastående välsma

kande bröd. 

Efterfråga våra tillverkningar hos Eder specerist ! 

AKTIEBOLAGET GÖTEBORGS-KNÄCKEBRÖD 

Odmngarna 
som 

kulturbärare. 
Det var en gång en lärd man, som 

kom på besök i ett lanthem. Till sin 
glädje fann han där en hel del för
träffliga böcker och sade några ord 
om den trevnad och nytta läsningen 
av dem säkerligen beredde. Men då 
fick han till svar: "Jag hinner al
drig läsa böcker, jag läser bara tid
ningarna". 

Uttalandet är nog — skriver i 
"Barometern" kyrkoherde. Erland 
Björck — ganska karaktäristiskt och 
pekar på en allvarlig fara för hela 
vår folkbildning och hela vårt folk
liv, vilken kan bliva ödesdiger om 
inte tidningarna känna sitt ansvar 
som kulturbärare. Den nyligen av
lidne norske författaren Arne Gar-
borg säger härom i sin märkliga bok 
"Den bortkomne fadern": "Allt röra 
tidningarna ihop och ge oss tre livs
åskådningar om dagen, men taga ef
tertanken ifrån oss. Vem kan hålla 
kvar en allvarstanke, vem kommer 
ihåg ett kraftigt ord från i går till 
i dag. Vi bli urvattnade. Allt går 
i en ström: gyckel och sanning, nö
jen och mord, kyrka och cirkus, be-

Claes Ohléns 
53 Kungsgatan 53 

Största sortering i :  

Handvävda Bomullstyger, 

Zephyr, Tryckt Hollands, 

Frottétyger, 

Handdukar, Dukar, 

Servietter. 

Blekta och obl. Vävnader, 

Damunderkläder, 

Broderier etc. 

— Billigaste priser. — 

römliga gärningar och bovstreck —• 
allting är bra, isom fördriver tiden, 
och allt är glömt, när tidningen är 
läst." 

Ja, så ödeläggande kunna tidnin 
garna verka, om de icke äro tjänare 
åt högre makter, utan endast inpis-
kare av färdigbildade åsikter eller 
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Wand kvinnor. 
Av ELLEN BERNER. 
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lamina. Hans kom

pani förnekade att han alls kunde 
skilja mellan de sårades uniformer. 

Modern älskade honom, det stän
diga barnet, -med ett hjärta, ur vil
ket kniven aldrig kan dragas ut. 
Själv som ett barn, ett förvånat och 
överraskat barn, hade hon fött ho
nom. Sjuttonårig, just fri från sko
lan, hade hon av föräldrarna, vilkas 
förmögenhetsställning var osäker, 
blivit gift med den omkring 50-årige 
millionär, ett underbart öde just då 
hade kastat i deras väg. Visserligen 
var åldersskillnaden något för stor, 
men . .. men som en så rik änka kun
de ju Charlotte sedan ta vem 'hon 
ville. Ännu hade hon ju icke fästat 
sig vid någon, så de förtänksamma 
föräldrarna kunde med gott samvete 
fästa henne vid den halvåldrande 

millionären. 
Det dröjde flera år, innan hon vak

nade. Men när hon gjorde det, blev 
det på allvar. Hon fann sig sida vid 
sida med en främmande man med 
vilken hon aldrig haft eller kunde 
ha något annat gemensamt än gry
torna och tallrikarna. Hon fann sig 
som mor till en svag och färglös va
relse, vilken i sin stackars hand höll 

den enda tunna tråd, varmed hennes 
hjärta hängde vid människolivet, det 
förvånande, förvirrade människoli
vet. 

Föräldrarna hade dött, belåtna med 
att hon var så väl försörjd. Som man
nen strax efteråt hade börjat att i en 
oväntad kristid lida allvarliga för
luster, och genom långvarig andlig 
overksamhet hade förlorat förmågan 
att ersätta dem, fann hon honom vil
lig nog att lyssna till förslag om 
skilsmässa, som endast skulle kosta 
honom ett jämförelsevis ringa bi
drag till sonens, underhåll. 

Det allt annat undanskjutande in-
tressei för Charlotte blev nu under 
flera år att försörja sig och delvis 
sonen. Eifter att ihärdigt ha bekäm
pat den nackdel ett liv i sysslolös 
lyx hade givit henne, började hon 
finna det roligt, att hon åtminstone 
lyckades; hålla huvudet uppe över 
vattnet. Att få'slantarna att räcka 
till det nödvändigaste blev för hen
nes så länge obrukade livskraft, ett 
spännande spel, vars vinnande point 
hälsades med en dittills aldrig förr 

känd tillfredsställelse. 
Så småningom vann hon allt större 

förtroende och därmed ökade inkom
ster. Samtidigt blevo hennes få fri
tider allt tommare. Ehuru länge en 
vacker kvinna, visade hon så avgjort 
sin misstro till sin lyckoförmåga, att 
ingen vågade bryta denna till synes 
så fasta stackars övertygelse. Efter 
kriget blev sonens tillstånd henne en 
ökad, aldrig helt vilande hjärtevärk, 
vars enda bleka tröst var den slagnes 
oförmåga att själv känna sitt obot
liga elände. 

Med ömhet tar hon upp det sol
kiga brevet och läser de föga sam
manhängande meningarna. Denna 
gång går där likväl någonting likt 
cn röd tråd genom soldatens brev. 
Det är tanken på en ung flicka han 
händelsevis mött hos modern under 
sitt sista julbesök. Dragen av vän
skap och beundran till hans mor, 
hade den unga flickan känt ett djupt 
medlidande med hennes vanlottade 
son o. försökt visa honom intresserad 
vänlighet. Det var nog: hädanefter 
är hon för honom den enda utvalda. 
Han vill fläta en riktigt vacker ar-
betskorg åt henne, och han ber mo
dern, att när den kommer först fylla 
den med konfekt och några mycket 

vackra frukter, innan hon skickar 
den vidare. Han får ju stundom lite 
betalt för sin korgflätning, så han 
kan nog betala det när han kommer 
nästa jul. 

Modern suckar sakta och lägger 
ner brevet. Hon har varit glad, att 
det kvinnliga hittills spelat så liten 
roll i sonens liv. Nu ser hon, hur 
bara minnet av ett p(ir mörka och 
varma ögon fyller invalidens tillvaro 
med nya känslor och önskningar. 
Skall tragedien bli ännu djupare, 
olyckan än mera kännbar? Skall 
han förlora även den själlösa belå
tenhet han hittills känt vid att få 
sitta mätt i solskenet utanför porten 
och röka sin cigarrett? Hon vet att 
den unga flickan som icke längre är 
så alldeles ung utan väl förstår vad 
hon gör, står i begrepp att gifta sig 
med en äldre man, till vilken hon 
länge känt sig dragen, men som tve
kat fria på grund av åldersskillna
den. Som hon emellertid kommit på 
det klara med att honom vill hon ha 
och alls ingen annan, har även 
detta hinder övervunnits, och hon 
skall vara en mycket lycklig brud. 
Hon skall få starka och livskraftiga 

barn, ty hon har valt sin make själv 
och övervunnit hindren med den en
da rättmätiga makten, kärlekens. 
Hon skall i sinom tid få höra barn
barns steg trippa igenom hennes ål
derdoms stillhet, och glada skratt 
skola ofta fylla hennes boning, hur 
gammal hon än blir. Hon har tillå
tit sig den stora lyxen och den enda 
nödvändigheten, att låta sitt hjärta 
tala tydligt, innan hon format sitt 
öde färdigt — eller tillåtit andra ka
sta det i smältdegeln. 

Den skära lampans ljus kastas över 
tunna fingrar som nervöst plocka och 
plocka utan att gripa något. Char
lotte tycker i kväll, att hela livet gli
dit henne meningslöst förbi. Där 
sitter nu någonstans i andra ändan 
av det stora landet en krasslig och 
utfattig gubbe på 85 år, hennes enda 
barns far och hennes make inför 
världen i flera år. Hon ryser vid 
tanken på att någonsin behöva återse 
honom och hans slocknade blick. 
Hennes son är en evig smärta, han 
är 34 år, en frisk mans kraftigaste, 
lyckligaste verksamhetsålder. Hon 
äger intet hem, och hon tror icke på 
något för sig, heller. Hennes för-
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Icke tmr än så? 
I en artikel, skriven 'för att väcka 

kvinnornas samhällsintresse och för
må dem att studera dagens frågor, 
fanns följande förmaning till de gif
ta kvinnorna: 

"Kommen ihåg, en hustru shall 
icke vara endast sin mans hushåller
ska och hans barns mor utan hans 
kamrat och deras lärare. 

Vilken torr fantasi, vilken oför
måga att finna en hög syftning! 

En mor sitt barns lärare! Icke 
mera än så? Det finns tusende som 
skola överglänsa henne på detta om
råde, som skola veta mera än hon 
och kunna skickligare meddela det. 
Hon skall kunna ersättas av vilken 
insiktsfull pedagog som hälst. 

En mor skall för sitt barn vara 
vad ingen annan bryr sig om eller 
kan vara, dess skyddsängel. Hen
nes viktigaste uppgift är icke att 
fylla barnets hjärna med kunskap, 
men att utveckla dess själ, dess käns
la för det sedliga, det sköna, det 
sanna. 

Ett barn utgår ur lärarens hand 
som en kunnig lärjunge, ur sin mors 
som en karaktär. 

Man dyrkar sin mor icke för vad 
hon kan ock vet, utan för vad hon 
är i hjärta och sinne. 

Betecknande i detta hänseende är 
den tyske filosofen Kants uttalande 
om sin mor, en enkel och på bokliga 
kunskaper hel säkert mycket fattig 
hantverkarehustru. Hon var enligt 
sonens utsago "en kvinna med stort 
naturligt förstånd, ädelt hjärta och 
en äkta, -alls icke svärmisk religio
sitet". -— "Jag kommer", försäkra
de han på sin ålderdom, rörd såsom 
alltid då han talade om den älskade 
modern, "aldrig att glömma min mor, 
ty hon planterade och vårdade hos 
mig det första fröet till det goda, 
hon öppnade mitt hjärta för intryck 
från naturen, hon väckte och utvid
gade mina begrepp och hennes lär
domar ha utövat en varaktig, välgö
rande inverkan på min levnad". 

"En hustru skall vara sin mans 
kamrat". Icke mer än så? 

En kamrat kan vara nästan vem 
som hälst, ,som slumpen för i ens 
väg. En kamrat är icke ens så myc
ket som en vän, vilken dock är en av 
hjärtat utvald. 

Hustrun-kamraten tycker man sig 
se vid mannens sida i arbetet, i nö
jet, och även som en skicklig och 
duglig husmor, men det är icke nå
got omistligt över henne för det. 
Tusende skulle kunna ersätta henne 
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Det står en sällsam gloria kring 

somliga namn. Och när den glorian 
en dag slocknar känns det tomt och 
ödsligt-som om en sol gått ned. 

Ett sådant namn var Eleonora 
Duses. Man ser henne för sig, så
dan hon fixerats i den världsbekanta 
porträttbilden från d'Annuiizios skå
despel, en uppåtvänd profil, finsku
ren som en kamé, tragisk såsom 
övergjuten av en världssorgs skugga. 
Lidandet var även hennes djupaste 
inspirationskälla. Det fanns blott en 
tragedienne till i världen, vilken så
som Eleonora Duse kunde skildra 
sorgen, hjärtekvalen, döden, nämli
gen Sarah Bernhardt. Det måtte 
även ha varit ett stort ögonblick då 
dessa två sceniska världsmakter en 
gång möttes. Med vilket omätligt 
intresse skulle ej tragediennen från 
Vigevano ha mött tragediennen från 
Belle-ile och vice versa! 

Yem var störst? Omöjligt att sä
ga. De voro båda världens två största 
skådespelerskor, som åtminstone del
vis vunno sina mest glänsande segrar 
med samma repertoar, att nämna 
Bardons Féodora och måhända fram
för allt Marguerite Gautier i Kame-
liadamen. Kanske gav. Sarah Bern
hardt Större konst, Eleonora Duse 
mera liv. Men dock voro de så när
besläktade som om .samma fé stan
nat vid deras vagga och skänkt dem 
enahanda gåvor. Båda blevo de in
om sin konst det högsta uttrycket för 
sina respektive nationers kultur. Lik
som Sardou skrev för Sarah Bern
hardt så skrev d'Annunzio för Eleo
nora Duse. Men medan den förras 
repertoar nästan uteslutande var 
fransk spelade Eleonora Duse även 
germanska och nordiska kvinnotyper 
såsom Magda i Sudermanns Hemmet 
och Nora i Ibsens Ett dockhem. Hon 
var en självständig och djärv ande, 
som strävade efter förenkling, stil, 
skönhet och natur på scenen. Själv 
försmådde hon smink, och lysande 
toaletter. Hon spelade så att säga 
med naket ansikte, som blev intres
sant, fängslande, gripande, skönt al
lenast genom den fenomenala skala 
av skiftande uttryck som under skå
despelets gång återspeglades däri. 

Hon uppträdde icke —- hon levde. 
Hon återgav icke — hon var. Var 
den sista av samtidens två största 
tolkarinnor av mänskligt lidande och 
liv. 

När får världen återigen hennes 
like? 

Yvonne Gaspard. 

Ett kvinnligt sinne utan fromhet 
är som en blomma utan doft. 

E. Marlitt. 
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i alla dessa avseenden, kanske vida 
överträffa henne. 

En hustru skall vara något där
jämte, något som ingen annan 
är, hon skall vara sin mans goda 
genius. Hon skall eftersträva det 
som ingen annan har omsorg om, att 
göra honom till det bästa han i olika 
avseenden kan bli. "En mor kallar 
till gott eller ont, .en maka fullbor-
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Oecdda törnen. 
Yem bär skulden? 

För någon tid sedan blottades i 
pressen en till eftertanke manande 
interiör från ett läroverk i huvudsta
den. En lärare, som sannolikt på 
ett mer än vanligt oförsynt sätt blivit 
utsedd till föremål för elevernas 
drift och nojs, bragtes en dag, då 
spektaklet som vanligt upprepades, 
till besinningslös vrede, som medelst 
örfilar och urskillningslöst utdelade 
slag, föranledde grov misshandel mot 
en av skolans elever. Händelsen, 
som ju fått sitt efterspel, blev så 
mycket mera bizarr som den miss
handlade gossen vid igångsatt under
sökning visade sig relativt oskyldig 
till det uppträde, som blev droppen 
för mycket i lärarens av årslånga 
förödmjukelser redan rågade kalk. 

Ur föräldrasynpunkt är det givet
vis oursäktligt att agan i skolan un
der några förhållanden utdelas på 
sådant sätt att den kan bli till fram
tida men för deras barn. Vad en 
till det yttersta bragt människa un
der säregna och i viss mån förmild
rande omständigheter tillåtit sig i 
detta dessbättre enastående fall skall 
dock icke här medräknas. Men även 
under vanliga förhållanden kan skol
agan få olämpliga former. Framför 
allt borde örfilen ovillkorligen bann
lysas. Det skulle uppställas såsom 
ett oeftergivligt villkor att varje 
skolas rektor eller föreståndare med
delade lärarekåren ett förbud mot att 
vid bestraffning använda sig av ör
filen eller någon som helst art av 
slag i huvudet. Denna människans 
på en gång ädlaste och ömtåligaste 
kroppsdel är icke platsen för aga och 
slag. Obotliga öronsjukdomar, ett 
livslångt psykiskt lidande kunna bli 
de direkta följderna. Ett absolut 
förbud mot denna bestraffningsform 
vore därför det säkraste sättet att fö
rebygga, allt missbruk av densamma. 

Ovannämnda händelse väcker 
emellertid även andra reflexioner. — 
Vad ligger ej bakom en dylik histo
ria? — Hur har ej tålamodet fres
tats ända till bristningsgränsen, in
nan en av naturen saktmodig man 
drives till ett så besinningslöst ra
seri. Med minsta kännedom om en 
pojkskaras uppfinningsrikedom i 
syfte att förbittra en lärares liv, för
står man utan förklaring dennes li
danden. 

Och här vänder sig kritiken mot 
föräldrarna. Det råder förvisso icke 
den rätta andan i de hem, varifrån 
söner utga, som med ohöljd grymhet 
och råhet kunna göra en lärare till 
föremål för sin drift och sitt nojs. 
Ursäkten att föräldrarna icke gärna 
kunna veta, vad barnen taga sig för 
i skolan är icke hållbar. En gosse, 
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som i sitt hem fått inplantad akt
ning för sina uppfostrare och som 
allvarligt lärt sig förstå att faders 
ocih moders myndighet här gör ge
mensam sak med läraren, uppför sig 
icke som en ligist i skolrummet. Möj
ligen kan han på grund av livlig 
temperamentsläggning i vissa fall 
glömma sig, men han glömmer sig ej 
därhän att han sätter sitt förakt för 
en viss lärare i system. Där sådant 
händer — ocih det händer tyvärr allt
för ofta vid våra skolor och läroverk 
— stå försumliga föräldrar som de 
främsta ansvariga. Läraren kan, 
synes det, ju visserligen klaga hos 
skolans rektor, men därigenom vin
ner han vanligen blott att till verk
liga fiender förvandla dessa pojkar, 
som förut endast varit hans plågoan
dar. Av fruktan att göra ont värre, 
att med säkerhet ytterligare skada 
sin prestige och möjligen äventyra 
sin befattning föredrar han därför 
att tiga och lida. 

När man betänker hur föga en 
pojke är skickad att bedöma en lä
rares värde och hur hans grymhet i 
allmänhet utlöses, icke mot den 
minst värdefulle utan mot den i hans 
ögon. svagaste och känsligaste, samt 
hur han i regel är fullkomligt okun
nig om hur ödesdiger hans drift 
stundom verkar, kan man icke döma 
honom för strängt. Men föräldrar
na, som vid middagsbordet leende 
åhöra sonens berättelser om klassens 
nya bravader mot den utsedde drift-
kuckun inom lärarekåren eller som i 
andra fall slå dövörat till för sina 
barns upplevelser i skolan ha icke 
tillfredsställande fyllt sin plikt. De 
ha underlåtit att lära sin son förstå 
att han i skolan är representant för 
sin familj. Hans hedrande uppfö
rande är familjens heder, hans van-
h drande uppförande familjens skam. 

Härmed är ej sagt att icke. också 
barn med den allra bästa uppfostran 
skulle kunna råka på villovägar. In
gen födes fullkomlig. Men det är en 
stor skillnad på arten av förseelser. 
Dylika som äro följden av för livlig 
fantasi, okunnighet om vad en hand
ling innebär eller för hett blod be
höva i regel icke tyda på någon då
lig karaktär. Men när barnanaturen 
blir gemen är det hög tid att bli be
tänksam. Där står handlingen för 
dörren som måste hänföras under det 
föraktligas rubrik. Ocli det är fegt 
och gement, när en heWdass av poj
kar sammangaddar sig mot en enda 
lärare och systematiskt förbittrar 
hans liv med sin grymma drift. 

Fyrtio mot en! Försök att få en 
äkta svensk pojkes hjärta att med en 
sådan bild för ögonen klappa var
mare för de fyrtio! 

Föräldrarna skulle säkerligen 
kunna få sina pojkar att förstå syn
punkten. 

Låt oss gäna behålla gosselynnet 
och gosshumorn! Men låt bara int< 
aktningen och ridderligheten dö ut 
på deras bekostnad. 

En svensk kvinna. 
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Räven otb åsnati. 
.Tag mötte fru T. på refugen vid 

Västra Hamngatan. 
Det finns ingen refuge i hela stan, 

där man säkrare möter folk än där. 
De som en gång kommit dit komma 
nämligen aldrig därifrån. Alltså 
mötte jag henne på den refugen. 

Hon såg blåfrusen och bekymrad 
ut som man gör nu om vårarna. 

— Har du märkt, frågade hon 
plötsligt sedan vi hälsat, har du 
märkt att människorna bestämt bli
vit fulare på sista tiden? 

Hon såg att jag nappade och fort
satte ivrigt: 

— Det finns visserligen ansatser 
hos en hel del, men heller inte mer. 
Antingen är hyn för gul eller mun
nen för stor eller näsan för lång el
ler ögonen för små och utryckslösa. 
Den verkliga skönheten med den kla
ra hyn,, den strålande blicken, de i 
varje detalj fulländade dragen ser 
man numera inte ett spår av. 

Uppeldad av sin idé grep hon mig 
i armen. 

— Gör en promenad med mig! sa
de ho» Och tänk på saken skall du 
få se att jag har rätt! 

Vi gingo Västra Hamngatan fram. 
Människor av alla åldrar, kulörer 
och utseenden tågade förbi, men in
gen med ntsikt att taga pris i en 
skönhetstävlan. Vi fortsatte Södra 
och Östra Hamngatorna med samma 
resultat. 

Saken började intressera mig. 
— Vi försöka Avenyen, föreslog 

fru T. Där brukade jag i min barn
dom tycka att alla vackra männi
skor samlades. 

Vi gingo Avenyen. Vi mötte en 
hund, fyra bilar, två spårvagnar och 
en motorcyklist, som såg ut att ha 
lånat sitt kopparröda ansikte från en 
modern målning. 

— Där ser du! utropade fru T. 
triumferande. Har jag inte rätt. 
Människorna ha faktiskt blivit fula
re. Tänk bara hur söta barnbilder 
vi sågo i vår ungdom. Och titta på 
barnteckningarna i våra dagar. Nu 
se barnen på dem ut som trollen och 
häxorna gjorde i våra bilderböcker. 

Fru T. hade kommit riktigt i ta
gen. Hon dirigerade energiskt fär
den in i Vasaallén. Den låg öde som 
under en midsommardag. Vi fortsat
te Gamla Allén fram till Järntor
get. Fru T. utvecklade för mig sina 
idéer om mänsklighetens förfulande 
och kastade med en djärv hypotes 
skulden på de modärna målarna. 
Mänskligheten blev vad den såg. Vi 
och våra mödrar sågo idel vackra 
tavlor — ergo ... Nutidens däremot 
blott de hiskligaste ting. 

Jag var idel öra. Vi hade nått 
fram till Järntorget och utan att jag 
märkt det stannat vid fru T:s port. 

Fru T. räckte mig handen med ett 
illfundigt leende. 

— För rästen vet jag inte alls om 
mänskligheten blivit fulare, sade hon 
med ett retsamt skratt. Men jag 
I lös så förfärligt därborta och måste 
narra dig med på en promenad. Tack 
skall du ha! Det var bara det jag 
ville. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

M ERKUfi-IVÀlflj 
ar även som badtvål den 

förnämsta. 

teMÉ «i 

Telefon 14361 

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

9. 

Nagra 
droppar 

EAU DE COLOGNE 
i tvättvattnet 

gör morgontoiletten upp
friskande och behaglig. 

WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
Kungl. Hovleverantör. 

G ö t e b o r g .  

Sjukgymnastik 
och 

-  M a s s a g e  -
meddelas av 

TORBORG DAHLLOF 
Ex. från Doktor Arvedsons institut, 

Stockholm. 

Seminariegatan 22. Tel* 14810 

Jag återvände fundersam ID 11 ^ 
staden. Jag önskade mig mes' 
allt en spegel, inte för att se om )^ 
blivit fulare, utan om inte ett p& 

långa åsneöron stucko fram ® ^ 
min två vintrar och en ha 

gamla hatt. 
Ragna Vetera 

Domaren: - Hur vill ni 

att ni räknat er till godo en 
pängar, som ej varit era. ^ 

Den anklagade: • - J0< . ^ 

re, jag är ibland btet .Si ̂  jtf 
vudet och vet då inte riktig 

gör. 
Domaren: -— , • 

värdigt, att ni i så fal a 

nat galet åt andra hållet, 

exempelvis kommit er 

d°- Nej » hr; 

Men det är jn m' 
"tig raK

t 

sa att i* 

"chef tiU P 

Den anklagade: 
domare, jag är 

sättßt. 

inte konstig 

Solen bleker! men våra ljus- oc,< ' ' H*r in''i[ 
tyger, Möbeltyger °. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i åratal dess inverkan-
] Ni Öns^a 

Prover sändas — Presisera godhetsfullt vad 

KOIVSTFLITEIV, Avenyn, 
I 

Offentliéa^nöjen. 

S t o r a  Teatern 
Varje afton kl. 8: 

populär föreställning 

Martha. 

Lorensbergsteatern. 

Varje afton kl. 8 : 

Påsk. 

Nya Teatern.  
Varje afton kl. 8: 

Nygifta. 

L i l l a  Teatern.  
lördag ocli söndag kl. 7 och 9, 

övriga dagar kl. 8: 

Priffe. 

Söndag kl. 1,30 Mâtiné : 
BRÖDER^A ÖSTERMANS HUSKORS. 

Oe senaste v år nyhe
terna exponeras i 

Kungs. 51 Skomagasin. Tel. 9179. 

Se skyltfönstren. 

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

Ceatcr. 

: STÖRT CJRVHl 

; SMAKFULLA DAMHATTAR 
i  t i l l  b i l l i g a  p r i s e r  i  

: Arkadens Modemagasin 
in.«»,...». -TEL- 17123 

En girig kan ej göra något bättre 
att dö, ty i livet är han varken 

('ud eller människor eller sig själv 
I'll någon nytta. 

M. Luther. 

Nya teatern har i säsongens elvte 
1 tnme fört fram en ny pjäs, vilken, 
om löjen och skratt ännu anses åtrå-
varda, bör tillförsäkra teatern go
da hus ända tills portarne vid som
marens definitiva inträde någon 
månad härefter stängas. Stycket he
ll i Nygifta ooh är av amerikanskt 
ursprung. Det är omöjligt att ens 
antydningsvis redogöra för hand
lingens invecklade men fullt an
ständiga och otroligt muntra, snabb-
fotade gång. Vilken mängd av för
vecklingar, vilka häpnadsväckande 
situationer, vilka olösliga knutar, 
vilka knalleffekter, vilken lycklig 
och tillfredsställande avslutning, vik 
k t bifall, vilka applåder! Herr och 
fru Selander förde själva, och med 
all framgång sina. trupper i elden. 

* 

Lilla teatern, "priffe". 

Strax före pressläggningen smeto 
•i in ett ögonblick på Lilla Teaterns 

generalrep av "Priffe". 

Lidprovets särskilda .stämning vi
lade över den tomma salongen. På 
scenen sutto fyra svenska herrar 
kring ett bord och smällde med kort
lapparna. Lamporna brunno över en 
idyllisk svensk heminteriör — i bak
grunden hade damerna rett sig en 
egen vrå för söm och småstadsskval
ler. Det hela artade sig att bliva 
den allra fridfullaste afton. Och 
skulle säkerligen ha blivit det, om 
inte en av herrarna vid spelbordet 
haft ett så fruktansvärt humör och 
om en annan av dem kunnat spelreg
lerna litet bättre. Nu blev det i stäl
let rabalder — ett himmelens upp
träde som innan man hunnit blinka 
utvecklat sig till en småstädsskandal 
av för de i pjäsen uppträdande gri
pande dimensioner. 

Åskådarna däremot få sig uteslu
tande ett gott skratt. Det hela är 
enkelt, lättfattligt och underhållande 
på det särskilda sätt som vårt sven
ska landsortsliv har så stora förut
sättningar att bli —- d. v. s. från sce
nen. Det visar innandömet av en 
svensk småstads sällskapsliv och lär 
den odödliga regeln att man icke 
utan håll bör passa på hjärter. 

Yi spå att Priffen kommer att 
uppta en mördande konkurrens med 
bridgen. 

7 7 i / i u / r r w i e Z  

oeßt rjZatfc 

KOP DA 

TANGENS 

Petita, 

Barnpsykolog 
På det sista i dessa tider skrives 

och talas så mycket, särskilt i För
enta staterna, där man synes ha tid 
för även andra intressen än politiska 
förvecklingar, om nödvändigheten 
för föräldrar, lärare odh uppfostrare 
i allmänhet att äga- insikt i barnens 

själsliv. 

KNUT HEURL1NI Hemslöjd 
GARDINER 

K O R S G A T A N  8  
, MÖBELTYGER, BOMULLSTYGER, 
E N O R M T  B I L L I G A  P R I S E R .  

MATTOR. 

Den sorgliga händelsen i Kalmar, 
där en 11-årig gosse varit försvun
nen sedan den 18 mars och antag
ligen själv sökt döden, är ett ytter
ligare bevis på de olycksaliga följ
derna av denna okunnighet. Det ha
de gått illa för gossen i skolan, och 
lärarens förebråelser hade utmynnat 

förklaringen, att han gjorde bäst i 
att lämna skolan. Den lille, vars 
föräldrar voro bosatta på Öland, bod
de hos en moster och hade vid hem
komsten från skolan fått ytterliga
re bannor, vilket grep honom så hårt, 
att han vid 5-tiden försvann, utan 
överrock och mössa. Denna omstän
dighet tyder ju på att han i sin för
tvivlan beslutit taga sitt eget liv. — 
En belöning å 2,000 kr. har av de 
olyckliga föräldrarna utlovats till 
den som återfinner gossen levande 
eller död. 

Det är barnets ytterliga hjälplös
het och vanmakt inför livets svårig
heter som driver det till förtvivlan. 
Barn sakna sinne för proportioner 
och detta borde de äldre inse och 

fymer från 5 år Kr. t— 
Kavajkostym från 7 år „ 18:— 
Bttostym från 5 år „ 23:— 
Gassrockar från 1 år „ 22:— 

F 1 S K T O R Q E T  

Hctnclsl^ompanief 

Drottninggatan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

behandla dem därefter. Och så bar-
iut» ensamhetskänsla, långt mera ut
bredd än lolk anar. Dockan och 
teddybjörnen kunna vara ett slags 
urrogat. men de mångtusenden som 

inte ens äga tillfälle till denna tröst, 
hur ha de det? 

Hur många barns nervsystem har 
ej blivit förstört av det slags skräck 
som ovist religiöst nit utövat, Skräm
sel i barnaåren sätta inte styrka i 
1 yggraden eller stål i viljan — den 
''an skapa en fanatiker eller mar
tyr, men sällan en stark och lycklig 
människa. — Yi ha' ont om solskens-
naturer i vårt karga land, och det be-
ior kanske på en glädjefattig barn
dom. Här kanske någon protesterar 
och hänvisa till barnköerna utanför 
biograferna, läsning av tidningarnas 
s. k. barnsidor, idrott och sporttäv
lingar m. m. Intet ont sagt om des
sa glädjetillfällen, förutsatt att led
ningen ligger i rätta händer ocih föres
laget icke endast vilar på ekonomisk 
grund utan även skattar åt det eti
ska momentet. — Det är dock i 
hemglädjen det mest brister för bar
nen. Det finns mer än en vuxen man 
och kvinna som talar bittra ord om 
att icke äga ett enda ljust minne av 
barnddomshemmet, och dessa hem ha 
gällt för att vara synnerligt goda och 
respektabla — men där har fattats 
förtroende. Föräldrarna ha ej för
stått barnen. Den som skriver detta 
hörde en gång en gammal mor på sin 
dödsbädd klaga över att det som mest 
plågade henne då hon såg tillbaka på 
sitt liv var att hon ej, som hon velat, 
räckt till för sina barn — de kände 
sig nog ofta ensamma. — Kon tänk
te ej på det stora antalet som en mild
rande omständighet. 

Den amerikanske förf:n Robert 
Ingersoll har i ett av sina arbeten, en 
liten parallel, som passar i detta sam
manhang. Det är två ynglingar som 
lämna föräldrahemmet. I det ena 
säger fadern: Du går nu ut i världen 
för att skapa dig en ställning genom 
egna krafter, uppför dig väl, var he
derlig och arbetsam men lita ej till 
hemmet, utan kom ihåg att om du ej 
gör oss, dina föräldrar, glädje och he
der, så äro hjärtan och dörrar stäng
da för dig. 

Den andre fadern sade samma ord 
om arbetsamhet och redbarhet, men 
slutade sitt avskedstal helt annnor-
lunda: Skulle du misslyckas, så 
kom ihåg att hur bruten och olycklig 
du än må vara, så står ditt hems dörr 
öppen för dig, liksom våra hjärtan. 

Vilken av de sönerna tror ni hade 
mest utsikt till framgång? 

Frigga Carlherg. 

15 
A.-B. 

et finies jjjßoöon 

Kungsgatan 45. Telefon 1900. 
Rikt urval. Billigaste priser 

ï7(uverthrë(/ 

Y 

Ett paket Knäckebröd 
med etikett enligt denna avbildning, tillförsäkrar 

Eder ett tunt, handbakat och enastående välsma

kande bröd. 

Efterfråga våra tillverkningar hos Eder specerist ! 

AKTIEBOLAGET GÖTEBORGS-KNÄCKEBRÖD 

Odmngarna 
som 

kulturbärare. 
Det var en gång en lärd man, som 

kom på besök i ett lanthem. Till sin 
glädje fann han där en hel del för
träffliga böcker och sade några ord 
om den trevnad och nytta läsningen 
av dem säkerligen beredde. Men då 
fick han till svar: "Jag hinner al
drig läsa böcker, jag läser bara tid
ningarna". 

Uttalandet är nog — skriver i 
"Barometern" kyrkoherde. Erland 
Björck — ganska karaktäristiskt och 
pekar på en allvarlig fara för hela 
vår folkbildning och hela vårt folk
liv, vilken kan bliva ödesdiger om 
inte tidningarna känna sitt ansvar 
som kulturbärare. Den nyligen av
lidne norske författaren Arne Gar-
borg säger härom i sin märkliga bok 
"Den bortkomne fadern": "Allt röra 
tidningarna ihop och ge oss tre livs
åskådningar om dagen, men taga ef
tertanken ifrån oss. Vem kan hålla 
kvar en allvarstanke, vem kommer 
ihåg ett kraftigt ord från i går till 
i dag. Vi bli urvattnade. Allt går 
i en ström: gyckel och sanning, nö
jen och mord, kyrka och cirkus, be-

Claes Ohléns 
53 Kungsgatan 53 

Största sortering i :  

Handvävda Bomullstyger, 

Zephyr, Tryckt Hollands, 

Frottétyger, 

Handdukar, Dukar, 

Servietter. 

Blekta och obl. Vävnader, 

Damunderkläder, 

Broderier etc. 

— Billigaste priser. — 

römliga gärningar och bovstreck —• 
allting är bra, isom fördriver tiden, 
och allt är glömt, när tidningen är 
läst." 

Ja, så ödeläggande kunna tidnin 
garna verka, om de icke äro tjänare 
åt högre makter, utan endast inpis-
kare av färdigbildade åsikter eller 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvita Väf— 
nåder, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, FHtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeli Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt à stufvar. ~ Till Tricotstickerskor lämnas rabatt à garner. 

Wand kvinnor. 
Av ELLEN BERNER. 

II. 

ta.^an ®asa^ bombslagen, 
sWkt n€rvsys^em' som aldrig varit 

... ' °^jälpligt förstört, men han 

justa^fÖrelSeViS nu, kanske 
iw/v ^rund av den ovanligt låga 

nom SOm alltid utmärkt ho" 
W ' SOIn °°h jämnt tillät 0noa o H 1 
ej ^ komma med i rullorna på 

^essa voro som minst 
i fl0c^naC^'' ®an följde som ett får 
iairn..,*611' ,smal°g vänligt mot alla iamrafo valillöu muu ana 
riljja ,Cr' aven de ondskefullaste, 

îlà»n Csnart tröttnade på att 
Yilk* därf 

fätWr n°m °C^ &åvo honom det 
"V rln överseende man är skyl-

Han! ffarll
0

St Slnnessvage. 
<li 

ians f- ,0 
Iru^tajj °,rs räckte icke till för 
8«ntine 

Plllvi'lja gentemot nå-
sårai}e u °U nar gällde- att bära 
Soai en v

str^filinjen, arbetade han 
<L °jJr°^sbg maskin, av intet , o" Gjl +1-1 YV, ,  '  

fiend • "r an- vän el-
Var Ur dödskäftarna, 

fiende 

lamina. Hans kom

pani förnekade att han alls kunde 
skilja mellan de sårades uniformer. 

Modern älskade honom, det stän
diga barnet, -med ett hjärta, ur vil
ket kniven aldrig kan dragas ut. 
Själv som ett barn, ett förvånat och 
överraskat barn, hade hon fött ho
nom. Sjuttonårig, just fri från sko
lan, hade hon av föräldrarna, vilkas 
förmögenhetsställning var osäker, 
blivit gift med den omkring 50-årige 
millionär, ett underbart öde just då 
hade kastat i deras väg. Visserligen 
var åldersskillnaden något för stor, 
men . .. men som en så rik änka kun
de ju Charlotte sedan ta vem 'hon 
ville. Ännu hade hon ju icke fästat 
sig vid någon, så de förtänksamma 
föräldrarna kunde med gott samvete 
fästa henne vid den halvåldrande 

millionären. 
Det dröjde flera år, innan hon vak

nade. Men när hon gjorde det, blev 
det på allvar. Hon fann sig sida vid 
sida med en främmande man med 
vilken hon aldrig haft eller kunde 
ha något annat gemensamt än gry
torna och tallrikarna. Hon fann sig 
som mor till en svag och färglös va
relse, vilken i sin stackars hand höll 

den enda tunna tråd, varmed hennes 
hjärta hängde vid människolivet, det 
förvånande, förvirrade människoli
vet. 

Föräldrarna hade dött, belåtna med 
att hon var så väl försörjd. Som man
nen strax efteråt hade börjat att i en 
oväntad kristid lida allvarliga för
luster, och genom långvarig andlig 
overksamhet hade förlorat förmågan 
att ersätta dem, fann hon honom vil
lig nog att lyssna till förslag om 
skilsmässa, som endast skulle kosta 
honom ett jämförelsevis ringa bi
drag till sonens, underhåll. 

Det allt annat undanskjutande in-
tressei för Charlotte blev nu under 
flera år att försörja sig och delvis 
sonen. Eifter att ihärdigt ha bekäm
pat den nackdel ett liv i sysslolös 
lyx hade givit henne, började hon 
finna det roligt, att hon åtminstone 
lyckades; hålla huvudet uppe över 
vattnet. Att få'slantarna att räcka 
till det nödvändigaste blev för hen
nes så länge obrukade livskraft, ett 
spännande spel, vars vinnande point 
hälsades med en dittills aldrig förr 

känd tillfredsställelse. 
Så småningom vann hon allt större 

förtroende och därmed ökade inkom
ster. Samtidigt blevo hennes få fri
tider allt tommare. Ehuru länge en 
vacker kvinna, visade hon så avgjort 
sin misstro till sin lyckoförmåga, att 
ingen vågade bryta denna till synes 
så fasta stackars övertygelse. Efter 
kriget blev sonens tillstånd henne en 
ökad, aldrig helt vilande hjärtevärk, 
vars enda bleka tröst var den slagnes 
oförmåga att själv känna sitt obot
liga elände. 

Med ömhet tar hon upp det sol
kiga brevet och läser de föga sam
manhängande meningarna. Denna 
gång går där likväl någonting likt 
cn röd tråd genom soldatens brev. 
Det är tanken på en ung flicka han 
händelsevis mött hos modern under 
sitt sista julbesök. Dragen av vän
skap och beundran till hans mor, 
hade den unga flickan känt ett djupt 
medlidande med hennes vanlottade 
son o. försökt visa honom intresserad 
vänlighet. Det var nog: hädanefter 
är hon för honom den enda utvalda. 
Han vill fläta en riktigt vacker ar-
betskorg åt henne, och han ber mo
dern, att när den kommer först fylla 
den med konfekt och några mycket 

vackra frukter, innan hon skickar 
den vidare. Han får ju stundom lite 
betalt för sin korgflätning, så han 
kan nog betala det när han kommer 
nästa jul. 

Modern suckar sakta och lägger 
ner brevet. Hon har varit glad, att 
det kvinnliga hittills spelat så liten 
roll i sonens liv. Nu ser hon, hur 
bara minnet av ett p(ir mörka och 
varma ögon fyller invalidens tillvaro 
med nya känslor och önskningar. 
Skall tragedien bli ännu djupare, 
olyckan än mera kännbar? Skall 
han förlora även den själlösa belå
tenhet han hittills känt vid att få 
sitta mätt i solskenet utanför porten 
och röka sin cigarrett? Hon vet att 
den unga flickan som icke längre är 
så alldeles ung utan väl förstår vad 
hon gör, står i begrepp att gifta sig 
med en äldre man, till vilken hon 
länge känt sig dragen, men som tve
kat fria på grund av åldersskillna
den. Som hon emellertid kommit på 
det klara med att honom vill hon ha 
och alls ingen annan, har även 
detta hinder övervunnits, och hon 
skall vara en mycket lycklig brud. 
Hon skall få starka och livskraftiga 

barn, ty hon har valt sin make själv 
och övervunnit hindren med den en
da rättmätiga makten, kärlekens. 
Hon skall i sinom tid få höra barn
barns steg trippa igenom hennes ål
derdoms stillhet, och glada skratt 
skola ofta fylla hennes boning, hur 
gammal hon än blir. Hon har tillå
tit sig den stora lyxen och den enda 
nödvändigheten, att låta sitt hjärta 
tala tydligt, innan hon format sitt 
öde färdigt — eller tillåtit andra ka
sta det i smältdegeln. 

Den skära lampans ljus kastas över 
tunna fingrar som nervöst plocka och 
plocka utan att gripa något. Char
lotte tycker i kväll, att hela livet gli
dit henne meningslöst förbi. Där 
sitter nu någonstans i andra ändan 
av det stora landet en krasslig och 
utfattig gubbe på 85 år, hennes enda 
barns far och hennes make inför 
världen i flera år. Hon ryser vid 
tanken på att någonsin behöva återse 
honom och hans slocknade blick. 
Hennes son är en evig smärta, han 
är 34 år, en frisk mans kraftigaste, 
lyckligaste verksamhetsålder. Hon 
äger intet hem, och hon tror icke på 
något för sig, heller. Hennes för-
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A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg. 

Vitvaru- & 

Brud utstyrselsaffär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & RÅB. HANDARBETEN 

Telefon S107 

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 

• Id F A s k l u n d s  

Bröd  

Ziwertz' Momentan 
färgmedel för ögonbryn, hår och skägg, ögon
blicklig verkan. Fäller ej vid tvättning. För häl
san oskadlig. Finnes i 4 nyanser. I parti och 
minut hos Kungl. Hovleverantör 

Z i w e r t ' z  E f t r . ,  
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. .1098 

Bråsth8 Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

na tidsandan, en steril och själlös va
relse, en enda hög av unken maku-
latur". 

Därför måste tidningarna vara 
kulturbärare, som lysa och leda fram 
mot mänsklighetens mål, icke bara 
nyhetsmagasin, partiorgan eller hop
kok av alla dagens tal och tycken. 
Detta känna nog tidningsmännen 
själva ju mer man inser pressens be
tydelse som makt i. andelivet. Men 
det är naturligtvis icke nog med till
fälliga artiklar och lättklippt spalt-
fyllnad, utan man ville att det skulle 
stå ett varmt hjärta och en ärlig 
vilja även bakom en tidnings utta
landen i de stora livsfrågorna. 

Naturligtvis ställer sådant stora 
krav på en tidning, men den vunne 
bestämt i samma mån de fylldes. Ty 
om "allt är glömt, när tidningen är 
läst", då glömmer man nog också att 
tacka den. Men blir tidningen en 
vägledare till klarare syn, djupare 
kultur och rikare liv, då blir den en 
vän, som man tacksamt har i minne, 
gärna lyssnar till och förtroendefullt 
följer. 

nutidslivets marionetter. Då alstra 
de en "tidningskultur", som med rät
ta står lågt i kurs, vare sig man mö
ter den hos mötestalaren, som, söker 
stödja sina ord med talrika notiser 
ur gulnade tidningsurklipp, eller hos 
mannen som vet allt och kan yttra 
sig om allt sedan han läst de feta
ste rubrikerna i de senaste tidningar
na och vars kultur är ungefär lika 
djup som trycksvärtan. Man kom
mer härvid ofta att tänka på en för 
fattares bistra ord om "broschyrmän
niskan", som renodlad är "en den ve
dervärdigaste produkt av den modär-

, INREG 
VARU 

EKSTRÖMS 

JJIÔTMJOL 
OH.EBR.O KEM.-TEKN. FAD/lIK 

G R U N D A D  I 8 S S  

Något om 
gardiner. 

Vår uppblomstrande svenska indu
stri har i en mängd fall gjort oss 
oberoende av utländska fabrikat ge
nom att ställa till vårt förfogande 
motsvarande varor, lika prisbilliga 
och ofta överlägsna i fråga om kva
lité och hållbarhet. Så är fallet med 
gardiner, varav tillverkning sedan 
mer än tio decennier bedriven av 
Tangens Trådgardins fabrik vid 
Stockholm, vars fabrikat vunnit stor 
marknad icke blott inom vårt eget 
land utan även utanför dess grän
ser, särskilt i grannländerna. 

Fabriken, vars grundläggare är 
fabrikör Ch. Sundt, har under årens 
lopp växt ut till betydande dimensio
ner och sysselsätter nu halvtannat 
hundratal arbetare och arbeterskor. 

Gardinens första upprinnelse i fa
briken är garnhärvan. Garnet — 
det är alltid tvinnat garn som an
vändes — spolas och varpas på ma
skiner av särskilda mått och model
ler vilka icke ha någon som helst 
likhet med vad som förekommer vid 
handvävning. 

När garnet är färdigspolat, börjas 
vävningen. Till en väv åtgå 13000 
—15000 spolar. Vävmaskinerna ha 
en bredd av något mer än 8 meter, 
och av gardiner av viss bredd vävas 
ofta 13 våder på en gång. 

Tangens fabrik har egna konstnä
rer som komponera mönstren, vilka 
oupphörligt varieras. Under de 25 
år verksamheten varat ha använts 
mer än 15,000 mönster. Dessa, mön
ster tecknas och skäras ut på papp
skivor. För en oinvigd te de sig 
blott som hål vid hål. Men det är 
just dessa hål, som utgöra mönstret 
i gardinen. Man måste vara ytterst 
noga med. att dessa pappskivor, s. k. 

Lädret 

narum 

För att skodonen ej skola 

spricka eller torka sönder 

behöver lädret lämplig nä

ring. VIKING Skokräm 

innehåller denna näring! 

Förstör icke dina skor med 

oijänlig skosvärta, då du 

när och var som helst kan 

få VIKING, denna yp

perliga skokräm, som kon

serverar lädret och gör skor

na skinande propra. 

VIKING 

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

Jacquard-kort, äro fullständigt fel
fria, ty om det finns den minsta lilla 
bristning kan hela väven bli för
störd. Därför råder också den allra 
strängaste kontroll på de olika av
delningarna, och särskilda repara
tionsrum finnas också till varje av
delning. 

Sedan gardinerna blivit färdigväv-
da undersökas de på det noggranna
ste för avhjälpande av möjliga fel. 
Eventuella fel lagas på så mästerligt 
sätt, att ingen kan upptäcka var de 

Cnpfririn F'let, Irland., Knyppl. Motiv 
ll|JuluUl, Dukar, Näsdukar, Siden. 

Depôten för Äkta Spetsar. 

Kungsgatan 58,1 tr. Tel. 12655. Öppet 11-6. 

äldrar menade väl, men de kastade 
henne ut ur livet den dag de satte 
brudkronan på skolflickans huvud. 
Ut ur det liv som är välsignat och 
rikt och värt att leva. Ut ur det liv 
som lyckan skrattar mitt upp i an
siktet och följer som en trogen hund, 
hållande för intet alla tillfälliga 
sparkar och slag. Ur det livet läste 
henne prästen, när hon var sjutton år. 

Nervösa fingrar gripa det solkiga 
brevet, .krama det hastigt till en boll 
och slunga det mot dörren. I det
samma höres en låg knackning, och 
dörren öppnas för ett strålande, 
skälmaktigt flickhuvud som frågar: 

— Vill ni tillåta och förlåta mig 
att förfölja er ända hit in, men jag 
ville så gärna få säga er bara några 
ord. Vårt bröllop har i dag blivit 
bestämt, men ingen får veta dagen 
förrän det står i tidningen. Och vi 
ha ej ens satt in någon förlovnings-
annons! Vi ha visst varit förlovade 
hela vårt liv, åtminstone sedan jag 
kom till — så känner jag det i dag! 

Flickan har gått fram till vänin
nan, tagit hennes hand och tryckt den 
till sina läppar. Sedan säger hon med 
skymten av en viss förlägenhet: 

— Vet ni, jag fick ett sånt lustigt 
litet brev från er son i dag. Får' 
jag visa det? Visste ej ens han hade 
min adress. Fast nu minns jag, han 
följde mig ju till min port den kväll 
vi varit på teatern med er. Jag vet 
inte, om jag bör svara något eller ej. 
Han menar ju så väl. 

Charlotte tog det lilla brevet som 
var renare än hennes nyss bortkasta
de, men skrivet med samma barns
ligt ostadiga stil. I slutet var en rad 
små sneda kors, utmärkande kyssar. 

".Tag har jämt en viss liten dam 
i tankarna numera. Hon har de sti
ligaste ögon jag nånsin sett. Poj
karna skratta åt mig, när jag säger 
dein denna stora sanning, men jag 
vet någon som är förmer än alla poj
kars skratt i hela världen. Så för
färligt söt och rar ni var mot mig 
den kvällen på teatern, ni vet! Även 
hos mamma var ni så god mot mig. 
Jag vill snart skriva igen, och jag 
har en stor överraskning åt er, om 
ni bara inte är alltför nyfiken. Ni 
får den nog snart. Må den vara lika 
söt som ni själv . . ." etc. etc. 

Moderns Ögon- fyllas långsamt av 
tårar, som heta och tunga droppa ner 

över brevet. Flickan trycker henne 
till sig och säger varmt: 

— Åh, ni vet väl, att jag förstår 
honom så alldeles och känner som 
vore han ett stort stackars barn. 
Men vad skall jag säga honom för 
att ej göra honom illa? 

Då tager modern hennes huvud 
mellan sina händer, kysser hennes 
panna och säger: 

— Intet svar alls skall ni skriva 
nu eller någonsin. Jag skall svara 
honom om er i samma stil som han 
förstår och kan glädja sig åt. Han 
skall få sitta i solen därborta och va
ra lycklig vid tanken på er och de 
papperskyssar han sänder. Han skall 
aldrig se er mera och icke få veta, 
att ni gift er, utan alltid tro, att han 
har en käresta som är god -mot hans 
mor, när hon ej kan vara hos honom. 
Han är en illusion av en människa. 
Låt honom av barmhärtighet få be
hålla den om sig själv ! Han är kom
men av den fädernas missgärning som 
i detta lall icke skall straffas läng
re än intill andra och sista ledet. 

Ute frän klubbsalarna börjar dans
musiken höras, när flickan sakta och 
dröjande låser upp dörren och går. 

varit. *Det är unga flickor som ut
föra dessa lagningar för hand. 

Nu komrner en ny detalj —• gar
dinerna skola sys ihop i långa läng
der i och för tvättning och dessa ha 
en så respektabel utsträckning som 
10,000 mtr. När längderna bliva 
färdiga går det hela ned i "tvättstu
gan", som ser ut att vara avsedd för 
jättar. Bykkaren äro av' dubbel 
manshöjd, och allt går naturligtvis 
på maskinell väg, tvätt, vridning och 
torkning. När gardinerna äro torra, 
granskas de återigen och föra« sedan 
upp till strykrummet. Här spännas 
de trådrakt i de stora maskinerna och 
gå mellan valsar av metall, som äro 
upphettade medels ånga och giva den 
rätta appreturen. Langetten i kan
ten sys på maskin, och alltefter som 
denna blir färdig, kontrolleras arbe
tet, så att ingen som helst felaktighet 
förefinnes. Så vikas gardinerna och 
läggas ihop i stycken om 50 meter 
eller olika antal lufter. Härmed äro 
gardinerna, åsatta Tangens välkän
da handelsmärke, färdiga att sändas 
ut i marknaden till husmödrarne, för 
vilkas inköp den fosterländska ap
pellen "gynna svensk industri", 
glädjande nog synes på väg att bliva 
den ledande principen. 

NORDISKA 
"Andelsbanken 
STOCKHOLM GÖ T E B O R G  

128 AVDELNINGSKONTOR malmö 
Emottager  insät tn ingar  mot  högsta 

gäl lande ränta.  

Uthyr  brand-  och dyrkf r ia  förva-

r ingsfack.  

Förmedlar  köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner .  

Emottager moi bi |h  

ÖpPen ^PPei.lon'T (M. 
värdehandlingar. s '*9s 
redovisas omedelba

A
rt

V^s 'nin9 

nenten. 1,111 dePo. 

Emottager till förva  

<s- k- sluten deB0; i t ;„:assavalv 

iade lådor  i konvolut o. 

Ett sammanträffande hos 

GÖTEBORGS LINOLEUM-MAGASIN 
PETE RS, FRAMZÉH £a CO. 

Knäckebröd. 

Det finns endast två städer i hela 
världen, obs. världen, där man bakar 
ett fullkomligt knäckebröd, nämli
gen Göteborg och dess medhuvudstad 
Stockholm. Den senare metropolen 
excellerar i det vita knäckebrödet, un
der det att Göteborg tar priset i fråga 
om rågbrödet. En sådan tunnhet, en 
sådan skörhet, en sådan rik smak av 
råg, kraftens och hälsans mjöl! Till 
de firmor som tidigare befäst sta
dens rykte för ett enastående gott 
knäckebröd sluter sig sedan ett par 
veckor tillbaka ett nytt företag, Ak
tiebolaget Göteborgs Knäckebröd 
med försäljningslokal i huset Vall-
gatan 16. 

Ett ungt par kommer in i juvele-
rareaffären och den unge mannen 
börjar tala: 

— Vi skulle — jag undrar om — 
jo, det var så — vi önskade se på 
något — få vi be om lov att få lov 
att —• 

Det kvinnliga butiksbiträdet: — 
Var så god, här är förlovningsrin-
garne! 

Varje förståndig husmoder 
använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

BREVLADA. 
Felicia. Vi medgiva gärna över

sättningsrätt utom för art., vilka på 
resp. författares önskan försetts med 
märket "Eftertryck förbjudes". 
Vår hälsning! 

I. K. Vadan denna tystnad? Bära 
icke vägarna hitåt? 

Upprörd. Vi tillråda ett bromka 
liumpulver. Det kan bli för mycket 
av det goda. Även av räddningsar
bete. Eljes når vi därhän att varje 
människa behöver en annan för att 
se efter sig. Är det idealet? Vi be 
höva också brom. 

Louise B. Det var en rätt rolig 
historia. Vår expert på humor sä
ger det. Äntages. Honorar efter in
förandet. 

M. S., Fru H. G., S. W. Tyvärr 
icke! Tyvärr! 

•  ̂ u r v a l ,  m o d e r n a  f a r o r :  
orts er 

alliid hos 

10 SÖDRA LARMGATAN 10 
Linnégatan 11 Karl Gustafsgatan 57. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra män så köp 

S P I S B R Ö D  
från 

Göteborgs Angbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

•vca^° rse/< 
'<6,. 

föras i Extra l:a 
slitstark Dräll. 

Garnerade med broderier i moder
naste typer. 

Färger: Vit blå eller grå, 
med 2:ne Strumpband. 

9 
50 

Vår utomordentligt populära 

Resår=Korset t  
(låg modell med resår Bfpptill) 
i vitt eller rosa, 4 strumpband 
— åter inkommen i komplett 

storlekssortering. 

75 
6 

Modern 

Korsett-Gördel 
Ex. l:a Dräll ni. resår upptill. 
Färger: Vit blå eller rosa. 

4 strumpband. 

390 

HEMM. MEETHS A. B. 
m 

Hrla JMjöfh 
pt ̂  

Tel. 40781. 45699 

Reseflekter 
Platsens absolut största 
sort. och lägsta priser. 

Koffertar, äkta Unicafr. Kr. 32 -
» plåtkiädda « » 16,25 

i „ii - _ 
Resväskor, Prima imit.fr. Kr. 8,00 

M Äkta läder ^ 19.50 

/'I-, • 
^8 

Kappsäckar fr. Kr. 7.00 
Akta Unica 10.50 

„ läder „ „ 37.00 

Resetuier, 

imit.... fr. Kr. 5.00 

Resetuier, 
äkta läder 

fr. Kr. 10.50 

Damväskor, 
krokodiipr. 

fr. Kr. 7-
Damväskor, 

skinn och skinn-
fodrade, med 

portm.fr.kr.10.-

m* •'i 

«S! 
mmm 

Fantasiväskor, 2.00 
imit • 11 • • • =.75 

„ skinn Battik » 
(Flera 100-tals modeller). 

Attachéväskor.,, fr. Kr- lO50 

„ Prima imit. » » 30,00 
läder » » W » 

Se och förvissa 
Eder om vårai P 

ser och kva 
litéer 

2  K u n g s  

Ji J J * ̂  lyrr 
HALMSTAD 

N :o 
18. 4: de årg. 

är väl 
att mamma kar 

Gummans 
FLINGOR 

så att pysen kan bli 
ren igen. 

fatrikirter: t.-B. EKROT* & Co.. Cötrtorg. 
(Ä*en llll». av Gummans T«atlpulver 

b GUMIIIIIU Kraftskur, 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

4 Maj 1924. 

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

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

^tertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Fantasien. Av ***. II. 
Eleonora Duse och Gabriele d'Annun-

iio. 
Vaccinationstvånget. 
Kaffe — ohyra och kvinnlig värnplikt. 

Av Louise Bergh. 
En moders röst. Av E—a B—m. 
Ett besök på Viskafors gummifabrik, 

Sveriges äldsta. Av Ung fru. 

Blondiner och brunetter. 
Kan ni konsten att vila? 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Utsikterna till skad es tånds fråga n s 
lösning synas allt ljusare sedan 
samtliga intresserade regeringar gi
vit sin anslutning till sakkunnige-
kommittéernas förslag. Särskilda 
förhandlingar hava, förts mellan de 
franska och belgiska stats- och utri
kesministrarna. angående de eftergif
ter de båda makterna kunna vara 
villiga att göra med hänsyn till 
Ruhrockupationen. Om någon mi
litär utrymning kan det emellertid 
i°ke bliva tal. 

Engelske ministern i Paris, lord 
Crewe, har till Poincaré överlämnat 
m noti i vilken England förklarar 
s'g berett att stödja vilken samfälld 
allierad aktion som hälst mot Tysk
land, om detta land skulle försöka 
svika den blivande överenskommelsen 
1 skadestandsfrågan. 

Veckans märkligaste händelse är 
ra™läggandet av den engelska rege-
ngens Zeiget. Inga meddelanden 

J® densamma hade släppts ut på 
: an(^' °°h man väntade allmänt, 

t ®rslaget skulle vara åtminstone 

"Soc^stiskt" «amt in-
a för den borgerliga världen 

iribördes stridande småpartier med 
ur dem utgångna svaga koalitionsre
geringar. 

Den 4 maj äga de tyska riks
dagsvalen rum. Icke mindre än 23 
olika partier söka här, vart och ett 
med sitt program, att vinna valmän
nens hjärtan. Den programpunkt, 
kring vilken det lidelsefullaste in
tresset samlar sig, är frågan om ty-
«ka folket skall godtaga eller förka
sta den fred, som står att vinna på 
grundval av den plan, som framlagts 
av skadeståndskommittéerna. De 
tyska högerpartierna äro motstånda
re till "uppfyllelsepolitiken". En 
seger för dem nu vid valen skulle 
sålunda kunna äventyra den väntade 
snara lösningen av skadeståndspro
blemet. 

Valen till .franska deiputeradekam-
maren äga rum någon vecka senare 
än de tyska valen. De komma med 
visshet att utfalla på ett sådant sätt, 
att Poincarés ställning ytterligare 
befästes. 

Den nya danska socialdemokrati
ska regeringen har framlagt sitt pro
gram: en folklig, åt alla håll rättvis 
och omtänksam samhällspolitik, va
lutans förbättring, avrustning! 

I Irland tvista den nybildade ir
ländska fristaten oc.h den till Eng
land anslutna provinsen Ulster om 
den gräns, som skall skilja dem åt. 

Från Finland meddelas om oro i 
officersvärlden. Det finns inom den
samma en grupp som; utbildad i 
Ryssland, under kriget kämpade på 
rysk sida, samt en annan vilken fått 
sin utbildning i Tyskland och väl 
även stred på tysk sida. Mellan 
dessa "ryska" och "tyska" office
rare råder stor animositet, och de 
sistnämnda, som vunnit allmänhetens 
sympatier genom visad bravur under 
finska .frihetskriget, fordra att de 
"ryska" officerarne skola bort ur 
hären. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —Va år Kr. 3: 50. >U år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1924. 

fantasien. 

Av 

II. 

Kristallglaset med smutsvattnet. 

behagliga saker, skatteförhöjningar 
s. v. 

1̂1̂  detta beky 
onödigt mmer har varit 
t, , 'dei1 engelska regeringen 

so® vT1? 611 "borSerlig" budget, 
fr? n allmänt gillande utom i 

tällj 0m avs^a^andet av vissa till-
' sa Mar. som de berörda indu-

Det konser-
samma stånd-

^eraa önska behålla. 

mlpartiet intar 

på sitt pr°gt; hberala_ partiet har I 
ïa'®etod den proportionella 

°C^ ^örvantar stöd av ar-

tresse fgr 
Ie^' IS0m ^digare visat in-

%liertj , ®a^en- Stämningen torde 
Ha. J ha slagit om på detta håll. 

att det 
som så betydligt 

l"P unde] 
delo, nn 
|em , S1S på högern och 

S ra'J(!
o

rnai °ch England på 

^Prövade ^ ^11 det gamla 
Ham- tvaP'artisystemet med 
j. 'uaJori^~-
,^°t den 

^rala Dar n®"mligen med 

WVpartiet' 
»' - P under de senare åren, 

2' ko^er
I7PTti0nella valmeto' 

a länder .. and i likhet med 
an'fVl a valsignats med den-

att fä en mängd 

Kvinnan är en stor samfundsmakt. 
Stilla och okänt och osynligt är hen
nes inflytande — och på något an
nat sätt bör. det icke heller vara — 
men det gör sig gällande över allt 
i samfundet och verkar i hemlighet 
liksom jordens dunkla, hemlighets
fulla krafter. 

D. G. Monrad. 

Som brud är kvinnan skönare än 
som ung flicka; som moder skönare 
än som 'brud; som hustru och moder 
är hon ett gott ord på ett gott ställe, 
och med åren blir hon skönare. 

Sören Kierkegaard. 

En var av de äkta makarna har sitt 
kall att fylla: mannen skall förvär
va, hustrun skall spara. Därför kan 
hustrun nog göra mannen rik, men 
mannen icke hustrun; ty det öre som 
sparas, är bättre än det som förtjä
nas. 

M. Luther. 

Att fordra tysthet ar icke medlet 

att erhålla den. 
Goethe. 

I ör att kunna träda i funktion 
måste vår tankekraft, till vilken 
även fantasien hör, ha material att 
arbeta med. Den får det genom 
våra sinnen och endast genom dem. 

Om vi föreställa oss en människa 
utan sinnen, d. v. s. utfan förmåga 
att se, höra, känna, lukta eller sma
ka, måst:e vi tänka oss henne såsom 
omedveten om sin existens. Inga in
tryck skola nå hennes hjärna vare 
sig från den egna kroppen eller från 
den omgivande yttervärlden. 

Utan dessa eggande intryck, vil
kas överbringare sinnesnerverna och 
hjärnan eljes äro, skall medvetandet 
icke förnimma något, icke hava nå
got att syssla med och, försänkt i 
orörlighet, vara omedvetet om sig 
självt. 

Sinnesintrycken äro sålunda själ
va förutsättningen för tankeverk
samheten. Bilen som susar förbi 
mig, hungerkänslan som jag erfar, 
tidningen som jag läser, rosendoften 
som når mig från trädgårdsrabat
ten o. s. v., allt detta påverkar mina 
sinnen, de mottagna intrycken fort-
ledas på resp. nervbanor till hjärnan 
och omvandlas här — på ännu icke 
klarlagt sätt — till sinnesförnim
melser, varmed vi, efter att förut 
hava rört oss på det fysiska planet, 
äro inne på själslivets område. 

Vi hava nu hunnit så långt, att vi 
äro medvetna om något som är eller 
sker i yttervärlden eller i vår egen 
kropp, d. v. s. vi hålla på att mot
taga tanke(kunskaps)-stoff, men av
bryt processen här, och vårt med
vetande skall tappa bort sinnesför
nimmelserna lika fort som de ska
pas. För att vi på ett varaktigt sätt 
skola kunna tillgodogöra oss dem 
måste vi vara i stånd att bevara, be
arbeta, ordna och sammanföra dem. 
Vi äro av naturen frikostigt utru
stade i detta hänseende, ehuru vi 
visserligen i allmänhet underlåta att 
utnyttja dessa möjligheter. Vi äga 
förmåga att skaffa oss önskade sin
nesförnimmelser, att neka att mot
taga andra, att i viss utsträckning 
utplåna sådana som nått vårt med
vetande, att sammanföra det besläk
tade till föreställningar och känslor, 
att åstadkomma viljeakter, att ut
föra tankeoperationer, att fälla om
dömen. Högre än till strängt, be-
greppsenligt, logiskt tänkande, sträc
ker sig icke vår själiska förmåga, 
såvida man icke över densamma sät
ter den sällsynta förmågan av in
tuition, det inre omedelbara skådan
det av sanningen. 

Något genomfört metodiskt an
skaffande, sovrande och ordnande 
äger i allmänhet icke rum i vår tan
kevärld. Ett visst välstånd, en viss 
reda och ordning härska väl på om
rådena för de kunskapsföreställnin
gar, skoltiden bringade oss, liksom 
även på dem, vilka höra samman 
med vårt yrkesarbete eller med nå-

för övrigt 
och viller-

got specialintresse, men 
råder nog både nöd 
valla, vanvård och förfall. 

Vår själ hungrar efter tankemate
rial för att genom dess bearbetande 
och tillgodogörande vinna kunskap, 
utvecklas, förädlas, mogna. Vilken 
annan utvecklingsväg står väl. eljes 
till buds? Denna själens hunger ef
ter tankestoff, vilken vi förnimma 
som inre tomhet, ledsnad, långtrå
kighet stilla vi med allt möjligt, med 
radio, romaner, kyrkobesök, teater, 
föredrag, bridge,, kalas, arbete, tid
ningar, resor o. s. v., värdefullt och 
värdelöst, gott och skadligt, likt och 
olikt, huller om buller och i egentlig 
mening aldrig övertänkt, aldrig be-
ai'uetat, aldrig tillgodogjort.i utveck
lingshänseende. 

Fantasien, låt oss komma ihåg 
det, har för sitt arbete icke att till
gå något annat material än det vi 
medels våra sinnen insamlat åt vår 
tankevärld. Vad som skiljer fanta
sien från det vanliga tänkandet är 
sålunda icke själva tankestoffet utan 
att dess arbete utföres under friare, 
luftigare former. 

Fantasien omdiktar det i verklig
heten upplevda, upplöser och ompla
cerar det i tid och rum, åstadkommer 
sålunda med hjälp av det givna före
ställningsstoffet nybildningar, ofta 
av en sådan pregnans att de framstå 
som verkliga tankeskapelser, vilka 
ansluta sig till minnet och därmed på 
ett varaktigt sätt till medvetandet. 

De flesta föräldrar tro, att deras 
barn även långt upp i tonåren hava 
vackra och oskyldiga fantasier. Man 
anser, att denna lyckliga förmån 
självfallet hör ihop med barndoms-
och ungdomstiden. 

Sanningen, vilken kan inhämtas i 
varje psykologiskt arbete, är emel
lertid att stoffet för fantasierna ut-
göres av och icke kan utgöras av nå
got annat än vad barnet ser och hör 
i hemmet, på skolgården och på ga
tan, vad det läser i förströelseböc
kerna och tidningarna, vad som ut
spelas inför deras nyfikna ögon på 
biografduken, kort sagt allt vad som 
når deras medvetande på sinnenas 
väg. 

Den som skriver detta hade för 
icke länge sedan tillfälle att samtala 
i föreliggande fråga med en av sam
tidens förnämsta kvinnliga pedago
ger. 

En av hennes stora uppfostrings
anstalts viktigaste uppgifter är'att 
leda och allsidigt utveckla ungdo
mens själsliv, sålunda icke blott på 
kunskapens utan även och i lika hög 
grad på känslans och viljans områ
de. . . 

Lärjungarne framleva sina lyckli
ga dagar i den härligaste natur un
der "ständig samvaro med och under 
ledning av lärare och lärarinnor av 
beprövad icke blott kunnighet utan 
även karaktär. 

Gleonora Duse 
och Gabriele 
d'Hnnunzio. 

Den kärlek som samtidens största 
skådespelerska Eleonora Duse hyste 
för skalden-romanförfattaren Gab
riele d'Annunzio är ingen hemlighet 
skriver Ivy van Sortieren i Sunday 
Express. 

d'Annunzio själv har med obarm
härtig öppenhet och egoism berättat 
det i sin självbiografiska roman "11 
P uoco" (Elden). Då en vän till dem 
båda uttryckte sin förvåning över 
att han blottat dessa intima detaljer, 
ryckte han på axlarne och sade: 'TI 
iuoco e spento!'' (Elden är utbrun-
nen!) 

Gabriele d'Annunzio var en ung 
man, beundrad av ett litet kotteri, 
men ännu icke av allmänheten er
känd som någon förmåga, då han 
mötte Eleonora Duse, som vid denna 
tid redan vunnit världsrykte som 
skådespelerska. Hon uppträdde i 
"Cameliadamen" på Costanziteatern 
i Rom och d'Annunzio väntade bak
om kulisserna. 

Han mötte henne efter ridåfallet 
och räckande ut sina händer mot 
henne utropade han: "Vilken kvinna 
att älska ni skulle vara!" 

Under den närmaste tiden voro de 
ständigt tillsammans, och hon inspi
rerade honom till "La Gioconda", det 
yppersta av hans verk. Duse kree
rade den för henne skrivna huvud
rollen, i vilken hennes konst nådde 
sin höjdpunkt. — Deras förhållande 
hade vid denna tidpunkt icke över
skridit vänskapens råmärken. 

Sommaren kom. och trött efter alla 
vunna segrar drog sig Eleonora Duse 
tillbaka till sitt hem i Venedig. 
D'Annunzio följde henne. 

Man såg dem dagligen på de mera 
undangömda kanalerna, hon enkelt 

Allt går ut på att bibringa dem 
rena, sköna sinnesintryck, d. v. s. 
att ge deras tankekraft,. deras fantasi 
ett ädelt stoff att bearbeta till ka
raktärens danande och befästande i 
god riktning. 

Även barnen göras intresserade av 
saken. 

Min interlokutör berättade unge
fär på följande sätt: 

•—• Jag brukar, när de som helt 
små komma till skolan, taga dem till 
mig, ett och ett, för att vinna dem 
för vår uppfostringsidé. 

På bordet framför mig har jag 
två höga vackra kristallglas och ett 
par porslinsbägare, den ena innehål
lande friskt källklart vatten, den an
dra grått smutsigt vatten. 

Du ser, säger jag till barnet, det 
där vackra glaset -— vi anta att det 
är din lilla hjärna här bakom pan-' 
nan, ditt sinne som du har kommit 
hit för att fylla med kunskap och 
tankar. Nu bräddar jag glaset med 
rent källklart vatten. Se, så vackert 
det är — hur glaset med det genom
skinliga vattnet gnistrar och strålar 
i solljuset. Så vackert och ljust blir 

klädd, tillbakalutad i gondolen med 
ett svagt leende över sitt bleka an
sikte lyssnande till skaldens flödan
de vältalighet, beledsagad av de sma
la- feberaktiga händernas ivriga ut
trycksfulla gester. 

D'Annunzio drömmande om sig 
själv som det nya Italiens ledare, 
fann i Eleonora Duse en åhörare som 
ingen. Skaldens ingående kännedom 
om Italiens lysande traditioner, dess: 

ärofulla forntid, hans tro på dess 
framtidsmöjligheter, romantiken i 
Venedigs historia, hans av mystik 
genomvävda skönhetsdyrkan, allt 
detta, sökte sig utlopp i en ström av 
färgrika rytmiskt flödande satser 
som förhäxade henne. — Var det väl 
underligt att de kommo att älska var
andra? 

Den mörka prakten i palatsets sa
lar, det tysta grönskande djupet av 
den inbyggda trädgården, midnatts-
månens silver över lagunerna. — Vi 
veta hur all denna skönhet inspire
rade skalden — han har själv berät
tat det i "11 F-uoco". Men han be
känner också, att den älskades för
flutna, hennes triumfer, misstanken 
att hon älskat också andra tände ett 
agg i hans sinne, "en bitter svart
sjuka", som tog herraväldet över ho
nom. 

. Eleonora Duse trodde att hon här 
funnit sitt livs mission. Hon beslöt 
att leva för denne man. Okonstlad, 
allvarlig gav hon sig utan förbehåll. 
Hon var utan koketteri, hon kunde 
icke ens på scenen återgiva kvinno
gestalter av den lättsinniga, intri-
ganta typen. 

Under två år sökte den ryktbara 
skådespelerskan påtvinga den italien
ska publiken d'Annunzios pjäser. 
Hon vägrade att medverka i Sardous 
och Ibsens dramer, som publiken 
dock tyckte om. "Francesca da Ra
mini", av d'Annunzio uppbyggd på 
Dantes odödliga verk, föll igenom, 
och en kväll då en av de uppträdande 
hade att säga: "Jag är trött, trött!" 
togo åhörarne upp dessa ord och 

det också i ditt sinne, om du fyller 
det med goda vackra tankar. 

Men se nu hit! Jag fyller det an
dra glaset med smutsigt vatten — 
så här. Hur grått och fult det är! 
Sådant blir också ditt sinne, om du 
fyller det med fula, mörka, onda 
tankar 

Barnet förstår! Försjunket i ef
tersinnande låter det blicken prövan
de och jämförande vila än på det 
ena glaset och än på det andra. Den
na i bild mottagna kunskap etsar sig 
som en den kraftigaste suggestion 
till det goda in i dess medvetande, 
görande det mottagligt för lärarens 
ledning. 

Kommer denna förnuftiga och nä
raliggande synpunkt i betraktande i 
våra dagars uppfostran? 

Resa föräldrarna något skydd 
kring sina barns obefästade tanke
värld mot skadliga, fantasilivet för
giftande sinnesintryck? 

Kommer icke i allmänhet det ur 
ga sinnet att mera likna kristallgla
set med smutsvattnet än det med 
klart källvatten fyllda? 
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