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uppfinningarnes värld och även äga 
förmåga att göra .sig gällande där. 

Det finns redan tecken som före
båda, att det kvinnliga uppfinnarege
niet håller på att vakna och utveck-
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las. Chefen för det engelska patent
verket har sålunda i sin nyligen ut
givna ämbetsberättelse särskilt fäst 
uppmärksamheten på det plötsliga 
och starka tillflödet av patentansök-

Se priset 
• 00 Hr. 

"TT* nligt ovanstående modell, med 

sufflett, heltäckta sidor, gum

mihjul, kan omställas från ligg

till sittvagn, hopfällbar, i brunt, 

blått och beige. 

Sedan många år största 

soptering och billigaste 

priser på platsen. 

A.-B. Carl Johnsson 
2 Kungstorget 2. 

VARU 

ningar för goda kvinnliga småupp-
finningar. 

Förutsättande att intresse för sa
ken finnes även hos den svenska kvin
novärlden vill undertecknad ett ögon
blick dröja vid frågan hur en upp
finn i 11^ göres. 

Man hittar helt säkert lika litet 
en god idé till en uppfinning isom till 
en novell genom att sätta sig ner och 
stormgrubbla över saken. 

Men lika säkert är, att man icke 
hittar nå^on, utan att vara förvän
tansfullt inställd på att undfå den. 
Man måste ha ögonen med sig. Man 
måste ha i minne, att världen är full 
av uppfinningar som skola komma 
att göras och tillägga: Kanske åtskil
liga genom mig! 

Hundratusen människor hade, otå
liga., kanske ursinniga, ravsat igenom 
papperen på sina skrivbord under få
fängt letande efter den alltid ur vä
gen varande blyertspennan, men så 
hände en dag, att någon av dem sade 
till sig själv: 

"Det är ju för löjligt det här evin-
nerliga sökandet efter blyertspennan. 
Nog skall mian väl kunna få bukt 
me-d den där lilla krabaten!" 

I samma ögonblick eller kanske 
först dagen därpå såg han i fanta
sien en egendomlig och alldeles ny 
tingest: ur en liten metallplatta som 
fot reste sig en alnshög smäcker och 
böjlig ståltråldsspiral, avslutad med en 
fin länk, i vilken hängde en metall-
hylsa, fasthållande blyertspennan, 
vars eskapader därmed, till ovärder
lig nytta för den skrivande mänsk
ligheten, voro för alltid slut! 

Uppfinnaren av de nu allmänt 
kända och använda elektriska hår-
torkningskammarne berättade för den 
som skriver detta, hur han undfick 
den ypperliga idén till 'dem. 

Han hade vid olika tillfällen sett 
sina halvvuxna döttrar, när 'de efter 
verkställd hårtvättning med handdu
karne ruvsade om i hårmassan för att 
torka den. Det hela föreföll honom 
lika förskräckligt som hopplöst. Så 
vått, iså kallt, så trassligt! Vilken 
långsam och otrevlig procedur! 

Ehuru ingenjör och uppfinnare 
ägnade han icke saken någon särskild 
uppmärksamhet, men en dag fram
ställde isig självmant en tanke efter 
följande linjer: Mot väta och kyla 
hjälper värme, och för trassligt hår 
är kammen det naturliga redskapet, 
alltså en varm ham, en metallkam 
som uppvärmes genom att kopplas 
till en elektrisk väf°-kontakt! 

Lösningen var funnen, uppfinnin
gen ett faktum och champ oneringen 
ett lekverk. 

De uppfinningar som böra vara 
lättast för kvinnorna att göra finnas 
givetvis på hemmets områden, barn
kammarens leksaksvärld ej att för
glömma, men också på alla andra ar
betsområden, där de äro verksamma. 

Måtte de engelska kvinnornas ex
empel stimulera deras svenska med
systrars uppfinnarelust! En bra upp
finning kan betyda en förmögenhet! 

flickornas yrkesutbild

ning. 

Till tjänst för alla föräldrar och 
även för de unga flickorna själva 
har Fredrika Bremerförbundet utgi
vit en förträfflig broschyr "Flick
ornas yrkesutbildning, arbetsfält och 
utkomstmöjligheter". Man finner 
här korta men klara och uttömman
de uppgifter angående olika kvinno
yrken, fordringarna i fråga om ut-

är alltid tilltalad aV husses 

skor, och det beror på den 

glans VIKING, den ena

stående skokrämen, gett dem. 

Alla som sätta värde på 

en skinande blank och pro

p e r  s k o  a n v ä n d a  e n d a s t  

Viking skokräm. 

VIKING 

bildning, kostnaderna för densamma 
samt de löner som kunna ernås. 

Broschyren bör finnas i varje hem 
med unga döttrar för att som en god 
och vederhäftig rådgivare tillfrågas 
vid flickornas val av yrke. 

Priset för häftet är endast 1 kr. 

Ett liv utan kärlek är ett år utan 
sommar. 

M. Tupper. 

"Sveriges 

JMatur." 

Svenska N aturskyddsföreningens 
årsskrift för 1924 har i dagarna ut
givits i isedvanlig förnämlig utstyr
sel från Isaac Marcus' boktryckeri-
a.-b., Stockholm. Av den väl och 
vackert utvalda samlingen försätts-
planscher, märke!s i år särskilt den 
intressanta, reproduktionen efter en 
sista kolteckning av Karl Nordström, 
kallad "Gammal ek vid Drottning

holm". 

Som alltid då det gäller denna 
förträffligt redigerade tidskrift — 
redaktör och utgivare är som bekant 
den uppburne naturskildraren Thor 
Högdahl — erbjuder den för varje äl
skare av Sveriges land och natur en 
serie underhållande, orienterande och 
instruktiva artiklar, recensioner, fö
redrag, minnesteckningar m. m. Ur 
innehållet nämna vi bl. a. en artikel 
över banbrytaren för naturskydd och 
hembygdsvård i Sverige, lektor Karl 
Starbäck, en Karl-Erik Forsslunds-
skildring av En skyddsvärd storskog 
i Dalarna, minnesrunor med porträtt 
över bortgångna märkesmän inom na
turskyddets område, nämligen konst
nären Karl Nordström, kanslirådet 
Albert Lindhagen och iden även i 
Sverige kände och högt uppskattade 
norske vetenskapsmannen professor 
N. Wille, Växtlivet på Stora Alvaret 
på Öland, Naturbilder från Tjörns 
skärgård, föredrag från naturskydds-
mötet i Göteborg 1923, m. m. m. m. 

Med tanke på den fosterlandsäl
skande gärning Svenska natur
skyddsföreningen uträttar i vårt land 
uppmana vi våra läsare att stödja 
verksamheten genom medlemsskap i 
föreningen. Årsavgiften är satt så 
lågt som till 5 kronor och varje med
lem erhåller gratis naturskyddsför
eningens vackra årsskrift, som annars 
i bokhandeln kostar 7 kronor. Inträ
de i föreningen förmedlas i Göteborg 
genom med. d:r Emil Bäcklin, Stor
gatan 41. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

a v 7U000 

<̂&hiodor$etti arssoru 
Kungstorget 1. 

K L Ä D E S M A G A S I N  
NYHETERNA för SOMMAREN inkomna. 

Dam : Driilit- «fe Kayjp-lyger 
Herr: Kostjm- & Paletot-tyger 

Billiga priser.  Goda varor. 

förolämpad. Ni anar icke vad ert 
besök i går betydde för mig. Det var 
riktigt att Simmonds hämtade er — 
jag hade en känsla av att jag skulle 
förlora förståndet. Jag behövde just 
få tala med en människa som ni, en 
människa som hyste medkänsla för 
mig och tycktes veta — — 

Den unge läkaren log. Hon kläng
de sig fast vid hans hand med sam
m a  . s o r g s n a  b a r n s l i g a  t i l l i t  s o m  a f 
tonen förut. 

Han skrattade lågt. 
— Jag tillstår uppriktigt, att hen

nes sätt att behandla mig var över
raskande, sade han. Jag trodde ett 
ögonblick, att hon önskade se mig 
fa.ra på huvudet utför trappan. Var
för var hon så ond på mig? 

Lilith höjde på axlar ne. 
— Mamma har den gammaldags 

åsikten, att en läkare icke kan skilja 
mellan mässling och reumatisk feber 
förrän han fyllt minst 65 år. Om ni 
väntat med ert sjukbesök i fyrtio år, 
skulle ni fått ett annat mottagande. 

— Ah, var det därför! Om jag 
anat det, skulle jag satt på mig ett 
långt vitt skägg och lekt julbock, 
sade han. 

De skrattade båda två, och hon 
tillade därefter, ivrig att ställa allt 
till rätta: 

-— Mamma är eljes den sötaste, ra
raste varelse i hela världen — hon 
är bara litet gammalmodig. 

De nickade god mening till var
andra, hon rodnande och leende. Han 
stod helt betagen. 

Plötsligt nåddes deras öron av ett 
.skri. Förskräckta vände de sig om. 
Dörren i muren stod på glänt och i 
d e n  s m a l a  ö p p n i n g e n  s å g o  d e  f r u  
Ames ansikte. Det var med nöd dok
torn kände igen henne. Hennes an
sikte var kritvitt och förvridet. I 
hennes vidöppna ögon lästes den mest 
uppenbara fruktan. 

III. 

Ett ögonblick stirrade de båda un
ga människorna som förstenade på 
henne. 

Vid ljudet av det undertryckta 
skriet, vilket banat 'sig väg över hen
nes läppar ,hade både doktor Ma.llory 

och Lilith ofrivilligt ryggat tillbaka. 
Lilith var den första som återvann 

sin sinnesnärvaro. Den tillitsfullhet 
som stått att läsa i hennes ögon, me
dan hon talade med läkaren, hade 
efterträtts av ett kyligt trots. 

Doktor Ma.llory å sin sida tog av 
hatten för den gamla damen. Ehuru 
han förstod, att hans närvaro av ett 
eller annat mystiskt skäl icke beha
gade fru Ames, va.r han dock full
ständigt oförberedd på att bliva be
handlad som en påträngande fridstö
rare, och denna hans uppfattning de
lades tydligen av Lilith. 

Den unga flickan vände sig beslut
samt mot modern: —- Jag är så glad 
över att jag fått tillfälle att tacka 
doktor M al lory för allt vad han gjor
de för mig i går kväll. 

Hon blev lugnt stående där hon 
var, och doktor Mallory förstod av 
den blick de båda damerna växlade, 
att det drog upp till storm mellan 
dem för hans skull. 

— Fröken Ames är alltför vänlig, 
sade han i så lätt ton »om det var 
honom möjligt. Jag har bara gjort 
min skyldighet. Piller och pulver 
äro min profession liksom nål och 

tråd är det för de unga damerna in
nan de flyga ut i världen. 

— Tala icke med mig om dessa 
o k v i n n l i g a  v a r e l s e r ,  s a d e  f r u  A r n e s  
som i någon mån återvunnit sin 
självbehärskning och sökte anslå 
samma ton som han. 

-—• Ja, fortsatte han och grep sin 
häst i tygeln, det gläder mig att se 
att jag icke längre behövs här. Och 
ni, fru Amas, tillade han vänd till 
den gamla damen, kommer nog att 
se till, att er dotter är .så mycket 
som möjligt ute i friska luften — 
det är den bästa medicinen för henne. 

Han lyfte på hatten och gjorde 
min av att vilja rida bort. Men med 
en plötslig rörelse hejdade Lilith ho
nom och räckte upp handen. Det 
inträdde en brydsam situation, då 
doktorns häst i detsamma stegrade 
sig. Men Lilith blev lugnt stående, 
tills den unge mannen fått hästen 
lugnad och böjde sig ned och tog hen
nes hand. 

(Forts.). 

NORDISKA 
Adelsbänken 

STOCKHOLM GÖ T E B O R G  
128 AVDELNINGSKONTOR 

Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack-

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

•  l o F  A s k l u n d s  

Färsk FISK 

Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Bråsths Konditori 
Victoriagatan 1 B (hörnet av Storgatan) 

REKOMMENDERAS. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

Z i w e r t z '  M o m e n t a n  
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 

Direkt från lager: 
Tyger, Regnkappor, Strandkoftor, Filtar, 

Linnevaror m. m. utsäljes billigt. 

S .  E r i c s o n ,  K l ä d e s l a g e r .  
Kungsgatan 32, 2 van. 

D a m e r !  
Nu är rätta tiden inne att förse Eder 

med blusar, klädningar och kjolar. 
Finnes i stort sortiment i 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÄR 
Husargatan 40. 

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 

flrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

Vi erbjuda ett parti 

Linnelärft 
till lakan samt 

l:a Qräll-Duktyg 
till följande verkligt låga priser: 

72-linne lärft, 140 cm. br., mtr 275 

Vi-linne lärft, 156 » » 500 

Dukar av I:a linnedräll: 

95X95 cm. 115X115 cm. 130X130 cm. 

Q40 Q45 435 

150X150 cm. 150X180 cm. 

56O 740 

Servietter, 55X50 cm., Va duss.4'10 

HERM. MEETHS A.-B 

Emottager mot b öppr dep°ir? vardehandlingar- til ^ 
redovisas omedelb* 4 

StnS 
n e n t e n .  a r t d e p o .  

Emottager förva 

s- k' sluten deP0sitin
k®8Sa*alv 

lade là«or, konvolut 0 ^9' 
— UI o. dy I 

Lägsta dagspriser. 

gôtebH l̂seS-sS'»Ï Peters, Franzén fe r.„ 

BREVLÅDA. 
54-åring Vi råda Er att .söfea eQ 

specialist. Det hela kan ju V3ra J 
roende av en tillfällig överanstrj 
ning, men kan även bero avorsaW 
som kräva särskild behandla 
Tvättningar med ljumt vatten ffi0r" 
gon och afton äro ju alltid v%raIj 
de och stärkande. 

U ndervisningsintr esserad. Gärna 
om den har något gott att framföra 
på ett nytt och intresseväckande 
sätt. 

En man. Ryktet har talat sant. 
Vi förbereda verkligen ett .sådant 
nummer, men av Eder ärade skrivel
se att döma torde innéhållet bli en 
fullständig överraskning. Vi hop
pas även angenäm! 

Ensam. Vi trycka Er hand i ful
laste förståelse och sympati. Det 
finns många som äro ensamma på det 
sätt som Ni är det. Fatum! 

Gerd S•—s, 23. Citatet är ur 
Shakespeares Macbeth, men vem som 
är det lilla poemets förf. kunna vi 
ej säga. 

, f/orr/ft ur fal, moderna varan 
jCägslapriser 

alltid hor 

fijedrtromf 

10 SÖDRA LARMGATAN M! 
Linnégatan 11. Karl Gustafsgatan^ 

Varför plågas med dåligt kaffe; dia Nj 
kan få Swalanders kaffe! Bu .ken Ku . 
Korsg. 13, Bazar Alliance Prova 
dag! Säljes endast i egna butiker^ 

• 

G O S S K L Ä D E " '  
Nyheter inkar"»^ Kr 

Bluskostymer. . frän 5 ar ^ B 

Sportkostymer. « 5 " ^ „ 

Kavajkostymer . 6 " jg „ 

Gossrockar 3 " p0r. 

Pyjamas, Underkläder, 

p 1 S K T O R 0 

^CDBSpNS 

RTJOLET 
HALMSTAD 

N;o 22. 4:de årg. 

Slet är väl 
att mamma har 

G u m m a n s  
F L I N G O R  

sä att pysen kan bli 
ren igen. 

FiDrttater: t-B. WEROTH & Co, Sütrtorg. ikvtn IIIIT. av Gummins Tvtiipulver _ 
ocU Guftimana KrafUkuipulvcr ) 9 

1  J u n i  1 9 2 4 .  

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 
» sista sidan 20 öre pr mm. 
Längre annonsering rabatt. 

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

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

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1h år Kr. 3: 50. J/4 år Kr. 2: —. 

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

Bitertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
Erfarenheter och intryck frän en resa. 

Av ß- B-
Lösdrivarelagen. Av Hilda Sachs. 
De„ nye Adam. Av Opal. 
Hemligheten II. Livets andedräkt. 
Bävrar och råttor. 
Vid porten. Av Eira Brehm: 
Pythagoras regel. Hur uppnår man sitt 

högsta kraftplan ? Av ***. 
Mödrar. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

De närmaste veckorna, komma att 
Mi av avgörande betydelse för Euro
pas öde. Frågan gäller, om Tysk
land skall få en regering som är 
villig att på basis av Sakkunnige-
toimnitténs förslag medverka till 
skadeståndsproblemets snabba ock 
fredliga lösning, eller ett kabinett, 
som mer eller mindre öppet skall 
tekanna sig som. motståndare till 
uppfyllelisepolitiken. Den hittillsva
rande ministären Marx, bakom vil
ken det liögersinnade folkpartiet, 
centrum och de radikala demokrater
na stått, har ingivit sin avskedsansö
kan. men kvarstår tills ny regering 
bildats. Denna regeringsbildning 
synes ytterligt svår. Det tysk-na
tionella (konservativa) partiet, som 

riksdagsvalet vann så stor fram-
gång, gör anspråk på att bliva repre
senterat i regeringen, men måste sö
ka förbindelse med andra borgerliga 
partier för att få till stånd en rege-
nngsduglig koalition. Det förhand-
las härom och köpslås om villkoren, 

tötestenen är skadeståndsfrågan, 
är folkpartiet och centrum intaga 

f1 frwlsvänligare hållning än de 
tysknationella. 

Efter att ha konfererat med 'olika 
Partiledare har rikspresidenten upp-

åt hittillsvarande rikskansler 
Mi 

ket stort tillmötesgående' genom att 
till detsamma avträda Tyska Ost-
Afrika, vilket England erövrade un
der kriget och omkristnade till Juba-
land. Löfte om gåvan gavs redan 
1915, då Italiens vänskap, som be
kant, icke kunde betalas högt nog, 
men England har icke visat sig allt
för angeläget att infria förbindelgen. 
Nu har det emellertid skett efter 
starka påtryckningar av Mussolini. 
Stor patriotisk hänförelse i Italien! 

Engelska regeringen, som tidiga
re deklarerat både freds- och av-
rustningsvilja, har nu framlagt för
slag till reorganisation av Englands 
luftflotta vilken härigenom skulle nå 
en ofantlig styrka både i fråga om 
försvar och — angrepp! Det blåser 
nog inga fredliga vindar ute i värl
den — ännu. 

Japanska regeringen har beslutat-
inlägga protest mot den amerikanska 
invandringslagen såsom stridande 
mot tidigare amerikansk-japanska 
fördrag. 

Ett litet glatt meddelande kom
mer från Österrike. Det ljusnar 
över landet. Fattigdomen viker och 
de ekonmiska förhållandena förbätt
ras. 

€rfarenl)eter od) intryck 
från en resa våren 1924. 

' Av 

B. B. 

II. 

arx att försöka bilda ny regering. 
1(1 tyska riksdagens öppnande 

atT ^ 0€rhörda scener. För 
, Vlsa ®ftt misshag med vissa poli-

do f moståndare, särskilt Luden-
k r och amiral Tirpitz trakterade 

Ila^Inun^s^ern'a barntrumpeter, sig-
rn °°h visselpipor samt sjöngo 

WnationaW 

alles 

"Ma; 

Högern svarade 
„ eut)schland, Deutschland über 

En korrespondent skriver: 

Bävrar och råttor. 

"En del människor äro till sin na
tur bävrar, andra äro råttor", för
klarar amerikanske arbetsministern. 
"Folket som först kom till Amerika 
var av bävertyp. De byggde upp 
riket, därför att det var deras natur 
att bygga. Sedan kom råttfolket och 
kröp in under golvet till det hus, som 
de andra byggt. Ocih där försöka de 
nu att gnaga sönder och förstöra de 
andrais samhällsbyggande verk. De 
göra det helt enkelt därför att det 
är deras natur att förstöra". 

Civilisationen stiger, när bäver-
människorna äro talrikare i ett land 
än råttfolket. Men när råttfolket 
får övertaget, då går civilisationen 
under. När allt är förstört, sönder
slita råttorna varandra och därmed 
är slutet nått". 

,?,n ^dde sig försatt till .ett dår-
På diplomatläkta.ren- syntes 

Be.rr "• av åländska ministrar i 
n' 131för vilka man sålunda de

grade det tyska folkets sönd-

b . m 
flertalet 

»»»ttstri 

0ch inbördeshat. Vilken brist 
svarskänsl.a och Värdighet! 

trä4r
lgtptidigare me(Melat beslut 

i • °jncar®s regering tillbaka 
vänst ersäti>as av en 
Herri^1' Chef blir troligen 
övrigt '. men isam'nianjsättningeii 
känd '•<' nt'r skrives, 
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Svenska Kvinnors 
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har i Liljewalchs konsthall i Stock
holm anordnat en intressant och 
instruktiv utställning, avsedd att be
lysa olika .arbetsområden för kvin
nor. Utom de praktiska demonstra
tioner, som i tillgängliga fall äga 
•rum och åskådliggöra själva arbetet, 
fiin na « tabeller med statistiska upp
gifter angående tid och kostnad för 
utbildningen somt löneförhållanden 
m. m. Utställningen hålles öppen 

till den 9 juni. 

Kvinnors statstjänst. 
Första kammaren bar avslagit, 

fröknarna Hesselgrens och Tamms 
motioner om ikraftträdande den 1 
juli 1924 av lagen om kvinnas behö
righet att inneha statstjänst i fråga 
om tjänster i elfte lönegraden eller 

högre grad. 

I Paris. På genomresa. 

Hur olikt är här inte sen den tid 
för flera år Sedan då jag som ung 
konststuderande arbetade här. Nästan 
alla de gamla droskorna ha försvun
nit. Bilar, bilar, vart man vänder 
sig. I en bakgata har en häst ska
dats och trafiken stoppats för en 
stund. Så långt man kan se, ja i 
det oändliga tycks det, stå bilarna 
Väntande åt båda hållen. Och detta 
i en bakgata. Undrar hur det skulle 
sett ut om det skett på en av de sto
ra gatorna! Men trafiken är väl ord
nad. En expert på området från 
Amerika har varit här och ordnat 
det hela efter amerikanskt mönster. 

Även här har kriget satt .sina dju
pa spår. Bleka, magra, nervösa ty
per. Och hur kunna de vara annat 
efter krigets årslånga nervslitande 
erfarenheter. Men nu vilja de glöm
ma. De vilja leva i ett rus av lycka, 
glömma vedermödorna i dansens yra, 
njuta .. . Därför måla de sina bleka 
kinder och läppar så att de lysa i 
rödaste karmin. Men blickarna äro 
så oroliga, så trötta, åh, så trötta — 

Långsamt skola nationerna åter
hämta sig. För vart krig allt lång
sammare, ty för varje år som går ge
nomträngas .massorna mer av broder
skapsidéerna — omfattande alla folk 
ej blott det egna — kulturen når de 
djupaste leden, medkänslan verkar 
såsom en levande kraft i- allas hjär
tan, släktet blir alltmer förfinat, för
ädlat. Genom kongresserna och det 
internationella samarbetet folken 
emellan känner sig vårt släkte allt
mer såsom en enda stor familj. Och 
vem kan annat än avsky blodiga stri
der inom en familj! 

Såsom skapare ligger det i vår 
makt att göra jorden till ett paradis. 
Måtte dess glans bland rymidens små 
och stora världar ej förblekna — ge
nom hat, hat.... Må den ej till slut 
slockna i rymden, en felslagen för
hoppning, därför att jagen och natio
nerna isolera sig i själviskhetens, ha
tets kyla ... Då jag i desisa tankar 
vandrar bland världsstadens folk, 
ringa i mina öron vår store Tegnérs 
ord : 

Det är som att möta gamla vänner 
när jag åter står framför de tavlor 
och skulpturer som jag den gången 
så djupt levde mig in i. Dock synas 
de mig ej alldeles som förr. De ha ej 
kunnat förändras, de äro ju desam
ma, varje ljus och skugga, detalj ef
ter detalj . . . och dock . . . Jag för
nimmer dem såsom levande med ett 
nytt liv, skönare, mer fulländat. Det 
måste då vara jag själv som uppfat
tar dem på ett annat sätt. 

Jag ryckes ur mna betraktelser av 
taktfast tramp av många fötter. Un
ga pensionsdamer med lärarinnorna i 
têten njuta av konst. De stanna ej 
framför många av verken — lunch
timmen är snart inne — men när 
de komma till Monna. Lisa hålles ett 
litet tal och det skrives ivrigt i små 
notisböcker. Och sedan bär det av i 
språngmarsch till Apollogalleriets 
kronjuveler. Där har en guide fått 
tag i en ung främling som förstrött 
lyssnar till den monotona, utanläxan. 
Den unge dandyn är där pliktskyldi-
gast, gäspar åter och åter och läng
tar att slippa loss och få flanera i sol
skenet längs den mycket intressanta
re Rue Rivoli. — 

Där framför ett av Leonardo da 
Vincis mästerverk 'står ett ungt par. 
De äro nog bönder, kanske hant
verkare, för första gången försatta 
till denna värld av under. De stå 
alldeles tysta, betagna, hon med hop
knäppta händer, han med ett uttryck 
av stilla hänförelse. Glömska av 
allt utom tavlan framför sig leva de 
för stunden på ett högre tillvarelse-
plan. Något nytt har kommit in i 
deras liv. Med denna känsla av an
dakt inför ett stort verk måste deras 
livssyn bliva fördjupad och vidgad. 
För den ödmjuke, den andaktsfulle 
blottar ett stort konstverk sin inre 
skönhet och rikedom. — 

(Eftertryck förbjudes). 

Löödrivarlagcn 
och fmrmoma. 

Av HILDA SACHS. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Du, som hämnd ocih hat förkunnar 
i din egen himmels namn, 
ser du icke, himlen unnar 
rum åt alla i sin famn. 

Vet du på din levnads gåta 
något tröstligare svar 
än att älska och förlåta 
sönerna av samma far? 

Det är en glädje att återse Louvre. 
Hur ofta gick jag ej hit under min 
studietid. Nästan varje dag efter 
slutat arbete skyndade jag per Metro 
(underjordisk järnväg) hit ned, där 
jag snart kände mig fullt hemma
stadd och ivrigt tecknade och målade. | nen. 

På tåget genom Schweiz. 

Vilken härlig förnimmelse att ef
ter en lång och tröttsam resa vakna 
upp bland Alpernas snö! Aldrig 
skall jag glömma när vi i det tidiga 
morgondiset nys- skymtade de första 
snöiga bergmasisorna i fjärran, bely
sta av den uppgående solen. Oförgät
liga tavla, full av majestätisk skön
het. Nu förstår jag varför vise män 
älska att bo bland bergen. Här stäm
mes sinnet till andakt och begrundan. 
Här måste man förnimma evigheten 
i den stora tystnaden. — — 

Där uppe, så högt att man knappt 
kan iskönja dem, ligga små hyddor, 
påminnande om fågelnästen, fastlim-
made vid bråddjupen. "Hur kunna 
de leva där om de ha små barn?", 
undrar min reskamrat. Ja. det är 
mig en gåta. De göra väl som bergs
borna i Italien, binda de små i ett 
långt rep vid stugdörren när de gå 
till sitt arbete — och lita på Försy-

För en del år sodan, då ännu 
tvångsarbetsanstalten för kvinnor 
var förlagd till det gamla kvinno
fängelset i Norrköping, kunde man 
i en arbetssal fylld med till större 
delen yngre kvinnor få se en förkom
men stackars gumma sitta ensam i 
ett hörn och repa drev eller sy på en 
säck. Hon var den enda av dem 
därinne, som var dömd såsom lösdri-
verska i egentlig mening: "Var som 
sysslolös stryker omkring från ort 
till annan. . ." Vid ett besök funnos 
inom hela anstalten räknat 6 dömda 
på samma sätt som hon mot 156, som 
befunno sig där på grund av ett av 
samhället särskilt mot kvinnor riktat 
sexuellt moralbud. För att finna 
hur man kunde som straff för osed
ligt levnadssätt behandla kvinnor 
som lösdrivare får man gå tillbaka 
till ett kommittébetänkande som låg 
till gnund för en av k. m:t vid 1885 
års riksdag framlagd proposition, 
där det i motiveringen heter: 

"Till nu avhandlade klass av lös
drivare måste räknas jämväl prosti
tuerade, vilkas genom skörlevnad 
förvärvade tillgångar icke böra fri
taga dem från den behandling, som 
här avses . . ." 

Något fanns dock, som fritog dem 
från denna behandling nämligen in
skrivningen och lydnaden under 
dess särskilda bestämmelser. Emel
lertid blev denna institution, den s. 
k. reglementeringen äntligen avskaf
fad, och i de stackars kvinnornas 
hjärnor skulle den saltomortalen gö
ras, att för det som förut varit tillå
tet skulle de nu straffas. Man fick 
dock ej kalla det så: det var uppfo
stran, ej straff, att sättas på en 
tvångsarbetsanstalt. Varför man 
förut inte strax unnat dem denna 
sedelärande behandling utan låtit 
dem till någon tid friköpa sig genom 
att grundligt förskriva sig till det 
yrke, från vilket man ville avhålla 
dem, detta förklarades ej. Anstal
ten flyttades till Landskrona, och 
för att ta bort varje bismak av straff 
flyttades den även från att lyda un
der fångvården och sorterar nu un
der socialdepartementet. 

På många håll ansågs det fort
satta tillämpandet av lösdrivarlagen 
som ett slags provisorium. Vid reg-
lemeneteringens avskaffande hade 
det pekats på fattigvårdslagstift-
ningskommitténs väntade förslag till 
ny lösdrivarlag med hopp att denna 
skulle ge en ny och bättre lösning. 
Förslaget kom, och det befanns att 

Nu bär det nedför. Ett och annat 
grönskande olivträd visar att vi kom
mit förbi snöregionen. Mil efter mil 
av kalla pilträd, påminnande om 
slätterna hemma i Skåne. Men den 
ringaste svenske torpare iskulle nog 
vägra att bo i de stugor vi ila förbi, 
så torftiga och fallfärdiga synas de 
flesta. Men fattigdomen tynger ej 
folket. En rakryggad, vacker kvin
na i målerisk dräkt står i dörren till 
en av de uslaste kojorna och viftar 
leende åt oss. Vi ha kommit till lan
det, där människorna le, där livs
glädjen lyser ur ögonen. Man blir 
varm om hjärtat. Den stele nordbon, 
van att sluta sig inom sitt "skal" och 
vandra med allvarligt, högtidligt an
sikte bland sina medmänniskor tinar 
så småningom upp . . . 

(Forts.). 

just i fråga om kvinnors hemfallan
de under lagen höll den sig helt och 
hållet vid det gamla. 

Vad behandlingen av de dömda 
angår vill den däremot göra en hel 
del reformer. Redan vid varningen 
skulle en mycket human sådan fö
retas. Kvinnorna klaga ofta att po
lisens första ingripande skadar dem 
i hög grad: om de ha. arbete vänder 
den sig till arbetsgivaren, gör för
frågningar om dem och meddelar 
var de anträffats o. s. v. Nu skulle 
säkert större försiktighet iakttagas, 
när det heter, att polisen "bör vara 
den varnade behjälplig med anskaf
fande av arbete, husrum och uppe
hälle". Som detta inte alltid torde 
vara en lätt sak, befaras emellertid 
att i en del fall varningarna på den
na grund komma att utebli. Vidare 
säger förslaget att "det bör vara den 
häktade förmenat att anlita biträde 
vid förhör inför länsstyrelsen". 

På ett sätt skulle den nya lagen 
bli strängare: det anses att kortare 
perioder inte förslå för det uppfost
rande syftet, d*et skulle aldrig dömas 
till mindre än två år. Styrelsen för 
anstalten skulle dessutom hos kungl. 
befallningshavande kunna göra 
framställning om ännu längre an
staltsvistelse för den, som kan anses 
behöva sådan. Däremot skulle den, 
som visar gott uppförande, kunna 
redan innan de två åren förlupit dock 
icke före ett år efter intagandet — 
överlämnas till lämplig anstalt, för
ening eller enskild person, s. k. för
söksutskrivning. 

Som en stor förbättring anse de, 
som ha vård om de intagna, den änd
ringen, att den frigivna inte längre 
skulle förpassas till den ort, där hon 
blivit anhållen. De flesta komma 
från Stockholm, och då de återvän
da mötas de av forna vänner, bekan
ta och värdinnor. Att detta icke 
underlättar övergången till ett nytt 
levnadssätt säger sig självt. De 
skulle nu i stället sändas till det 
ställe, där styrelsen skaffar dem ar
bete. 

Ett drag av något patriarkaliskt 
syns vila över dessa förslag — om 
till det bättre eller sämre skall vara 
osagt. Där det personliga omdömet 
hos de ledande skall spela in i be
handlingen i så hög grad, beror så 
mycket på den psykologiska blicken, 
och det kan sägas att även den för
träffligaste sådan ej heller alltid är 
nog. En tendens har visats att så 
mycket som möjligt få kvinnlig 
hjälp vid det uppfostrande arbetet, 
man har sålunda, anställt kvinnliga 
assistenter. Vid innevarande riks
dag har motion framlagts om en 
kvinnlig kurator, som skulle vara de 
frigivna behjälplig, men denna mo
tion blev avslagen. 

Den frågan måste göras om detta 
system är verksamt. I gamla da
gar beräknades att 96 proc. av de in
skrivna återvände till sitt forna lev
nadssätt, och ungefär lika många an
ses även nu göra denna återgång. 
Direktören för den nuvarande tvångs
arbetsanstalten har i en tidningsarti
kel uttalat, att han för sin del icke 
funnit att vistelsen i Landskrona 
åstadkommit någon förbättring 
bland de intagna kvinnorna, och sty
relsen för anstalten har i sitt ytt
rande över lagförslaget påpekat, att 
kvinnliga lösdrivare av detta slag ic
ke borde hemfalla under den vanliga 
lösdrivarlagen. Ännu längre går 
medicinalstyrelsen, som anser att de 
prostituerade varken böra straffas 
eller föras till korrektionsanstalter. 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Ett större parti nyinkomna 

Dräkt-Tyger 
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Friberg ® Anderson 
Kungsportsplatsen 1. 

Att ett system, som från så auk
toritativt håll förklaras ineffektivt, 
fortfarande härskar må väl förvåna. 
Allmänt känt är att endast ett fåtal 
kvinnor, som ägna sig åt yrket falla 
i myndigheternas våld, och de som 
göra det ändra sig endast sällan. 
Skulle då boten vara den, som polis
mästaren i Paris angav för Josephi
ne Botler, när hon samtalade med ho
nom om reglementeringens avskaf
fande: "Flera häktningar, allt flera 
häktningar!" Säkerligen inte. Man 
bortför och stänger in över ett hun
dratal kvinnor, och naturligtvis 
komma lika många i stället. Man 
har fortfarande en polisavdelning 
enkom för dem, bestående av en kom
missarie, en överkonstapel och tio 
konstaplar, som patrullera och ett 
par gånger i veckan anställa razzior. 
De, som infångas, måste ovillkorli
gen fråga sig, varför just de skola 
råka fast. då de veta, att så många 
andra gå fria. Ej under att de för
klara, att intet gör dem så råa som 
att behandlas av polisen. "Då bli 
vi vilddjur!" utbrista de. 

Den nya lagen mot könssjukdo
mar har under de fem år den varit 
i kraft visat sig mycket verksam, 
detta naturligtvis främst på den 
grund att den riktar sig mot både 
män och kvinnor. Det borde kunna 
inses att lika litet som det kan hjäl
pa mot sjukdomarna att ingripa en
dast mot den ena parten, kan ett dy
likt förfaringssätt hjälpa mot pro
stitutionen. Men i sina försök att 
motarbeta denna har samhället al
drig utmärkt sig för någon konse
kvens. "Huvudsaken", säger pro
fessor J. E. Johansson i sin reser
vation till reglementeringskomm.it-
téns betänkande, "har varit att man 
haft tillfälle att ingripa". Såsom 

t enda medlet framhåller han höjan
det av männens ansvarskänsla: "Men 
att man skulle lyckas höja ansvars
känslan hos en individ genom att 
mot en annan rikta ett inskridande, 
för vilket den förre aldrig kan bli 
föremål, det är alltför orimligt". 

Härtill kan fogas att förfarings
sättet även är ägnat att medföra fa
ra: genom att det inskrides mot den 
ena parten känner sig den andra 
skuldfri. Ja, än mer: männen in
gripa mot kvinnornas osedlighet och 
känna sig sedan ha gjort något för 
sedligheten. 

Förslaget till ny lösdrivarlag kom
mer inte upp vid denna riksdag. Det 
gäller att nu väcka en kraftig opi
nion mot att kvinnor spärras in utan 
nytta och påsättas en stämpel, som 
kan skada hela deras liv. Det gäl
ler att avlägsna ett värn för den man
liga ansvarslösheten. Ett samhälls-
ont kan icke allvarligt bekämpas 
utan att män och kvinnor strida där
emot under lika ansvar och med för
enade krafter. 

M a t e l a s s é  
130 em- bred 

i prima helyllekvalitéer även 
passande för Promenad-Kläd-
ningar, finnas i alla ljusa och 
- mörka färger samt Svart -

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 4L 

Den nye fldam. 
Medan kvinnorna i vårt land ännu 

taga de första något räddhågade ste
gen på självförsörjningens bana ocli 
nöja- sig med jämförelsevis lågt av
lönade anställningar eller med risk
fria egna små företag, operera de 
självförsörjande kvinnorna i de me
ra betydande länderna med deras 
rika möjligheter i större och djärvare 
stil. Bredvid små kvinnliga lönta
gare -och företagare finner man mas
sor av kvinnor, vilka i kraft av ta
langer, mod, energi, affärsgeni och 
stora kunskaper kunna glädja sig åt 
mycket gOida inkomster. Även som 
gifta fortsätta de i regel med sitt 
förvärvsarbete, vilket skänker dem 
alltför stor tillfredsställelse och re-
veny, för att de skulle vilja avstå 
från det. 

Denna nya, ekonmiskt självständi
ga kvinnotyp har icke samma man
liga ideal som gångna tiders kvin
nor, vilka i mannen framförallt sågo 
beskyddaren och försörjaren. 

Den nya Eva rör sig fritt och 
tryggt i världen och tar vara på sig 
själv. Hon behöver icke, »om oldmo-
dern, skyddas av en man med bistert 
hopdragna ögonbryn och en mullran
de bas, som när den på sin tid hör
des, gjorde både hustru, barn och 
tjänstefolk svaga i knävecken. Den
na otidsenliga typ behagar inte alls 
•den modärna Eva. 

Själv sittande med goda inkomster 
kan hon — vilket hennes oldmoder 
icke kunde — vid valet av make helt 
bortse från hans förmåga att för
tjäna pangar. Yåra dagars manlige 
mammonstjänare lämnar lien ne full
ständigt kall. Varför skulle hon gifta 
sig och bilda hem med denne man, 
som drunknar i arbete, som kommer 
hem tröttkörd, förbi av jäkt, oro och 
missräkningar med krav på att under 
den lediga tiden få vara i fred med 
sina cigarrer, sina tidningar och 
vars enda intresse är att göra pangar 
eller karriär? 

Nej, den modärna välsituerade 
Eva önskar en Adam av ny typ, icke 
på något sätt femiminiserad men 
älskvärd, ridderlig, förfinad, med 
ideella och gärna konstnärliga intres
sen, god, glad och förstående, en mail 
som hon älskar icke för de mångsiff-
riga talen i bans taxeringsuppgifter, 
utan för hans eget personliga värdes 
skull. 

En annan fråga är vad den nye 
idealistiskt anlagde Adam tycker om 
den modärna mammonstjänande Eva. 

Opal. 
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II. 

Såsom vid vandringen uppför ett 
berg är det även i livet. Ju högre 
vi komma upp, desto brantare blir 
vår väg och allt omkring oss mera 
öde. Vår synkrets vidgas visserli
gen, men vår omgivning blir ödsli
gare. 

Eötvös. 

Det är förunderligt med långt och 
kort i denna världen: all prövning 
synes så lång, innan den kommer och 
medan den varar, men den synes så 
kort, när den är förbi; och med gläd
jen är det omvänt. 

O. Möller. 

När den av oss i föregående nunv-
mer efter "Sunday Express" citerade 
engelske förf. James Douglas sökt 
nyckeln till den hemlighet, som inne
sluter hälsa, långt liv och bibehållen 
själslig spänstighet, har 'han i ett 
upprop vänt sig till sitt lands hun-
draåringar för att få köra deras åsik
ter i ämnet. 

Det är, skriver han i sin tidning, 
en sak, som jag återfinner i nästan 
varje svar på min enquête. Det är 
inget förslag till diet eller någon 
sorts yttre träning. Det är inget av-
hållsamhetssystem. Det är ingenting 
fysiskt alls. Det är super-fysiskt. 
Vad är detta? Det är helt enkelt ett 
glatt accepterande av livet såsom nå
gonting gott och ej ett ont. Det är 
en fröjd över att leva. En glädje 
över det stora undret, att man finns 
till. Det är tillfredsställelse, jäm
vikt till kropp och själ, harmoni mel
lan de billioner celler, som tillsam
mans bilda den mest fullkomliga ma
skin i världen — människan. Det är 
med ett ord själva livsrytmen man 
framhåller. 

Alla de stora religionerna från 
Österlandet (Västerlandet har ej gi
vit upphov till någon religion), up
penbara fridens väg för dem, som ha 
öron att höra. De hjälpa den plåga
de själen att leva och röras efter livs
rytmen. De, som äro i stånd att 
tränga igenom dogmernas pansar in 
till ' religionens fördolda hemlighet, 
behöva ingen hjälp. Men Västern 
har förlorat förmågan att tränga ige

nom teologiens kalla stål. Den sak
nar andaktskänsla och trosblick. Den 
har upphört att sätta tro till yttre 
bekännelser och melodiösa liturgier. 
Den enda. andliga passion, som den 
har kvar, är syndakänsla. Synda
känslan har ej blivit dödad genom 
vetenskapens storartade utveckling. 
Den är evig. 

Synd är ett brott mot livets dolda 
rytm. Den fyller själens lönkamrar 
med oro och melankoli. Den förmör
kar självkänslans himmel. Den rör 
upp tankens hav. Den släcker en
samhetens stjärnor. Synden är ej 
ett brott möt den mänskliga lagen. 
Den är ett brott mot livets lag. Det 
är hennes obotfärdiga hjärtas hård
het, som ådrager människan vrede, 
vedermöda och ångest. 

Det finns millioner män och kvin
nor, som äro olyckliga, emedan de 
hava förhärdat sina hjärtan och ej 
kunna finna någon hjälp i den hävd
vunna konventionella religionen. De 
kunna ej förstå kyrkornas tekniska 
jargon. De äro ur stämning och ur 
gängorna. Deras inre jäser av dis
harmoni och dissonanser. De finna 
ingen frid varken i arbete eller nö
jen. De känna övermättnad av 
ständigt nya sensationer. Deras själ 
irrar sorgsen genom de ödsliga ök
nar, vari de införas av sina sinnen. 
De söka vila på många olika sätt och 
finna ingen". 

Därefter går författaren över till 
botemedlet för detta den modärna 
människans onda. Man förstår, att 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 

KORSGATAN 12 

Nu ä dä sommer igen mä blommer 
à Viskafors Pumps di återkommer 
mä sleif å spänne à spetsi tå 
ja, helt moderne, kan I förstå. 
Nu ä dä sommer 
igen mä blommer. 
Köp Pumps i ti, så I säkert få 

Allt, som ska växe, behöver sola 
k Pumps behöves te alla kjola 
Köp Viskafors, för di ä di rätte, 
di ä så fine, di ä så nätte. 
Nu ä dä sommer 
igen mä blommer, 
då liker kvinsa att mä dom sprätte 

VISKAFORS PUMPS 
SKANDINAVISKA OUMMJAKTIEBOLAGET, VtSKAfORS , 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 

han själv prövat det och att det givit 
honom hälsan åter. 

Vid ett första och hastigt påseende 
måste detta botemedel synas både 
säreget och föga förtroendeingivan
de. Det är därför på sin plats att till
foga en förklaring, att det icke är 
fråga om en hemlighet som mr. 
Douglas själv utfunderat — den är 
uråldrig och han har funnit den i 
olika av Österlandets lärosystem. 

Detta botemedel, fortsätter förf., 
är så enkelt att var och en kan fatta 
det, om han är villig att bli som ett 
litet barn. Det är tillgängligt för 
alla. I brist på en bättre benämning 
kallas detta system för skapande el
ler läkande rytm. Den okunnigaste, 
mest enfaldige kan lära sig dess alfa
bet. Ett barn kan behärska det. Men 
det har en oändlig betydelse. 

Rytmens kraft beror av det enkla 
faktum, att andedräkten är den för
enande länken mellan själ och ande. 
Lär er att andas rytmiskt, och livs
vågen skall välla in i varje cell av 
er kropp. Egna en halvtimme varje 
morgon och afton åt andningens un
der. 1) Lägg er ner raklång på ryg
gen och andas in lugnt och stilla, un
der det ni räknar till tre, fem, sju 
eller nio. 2) Håll andan ech sträck 
ut era armar och ben, under det att 
ni räknar till samma tal. 3) Andas 
ut, under det ni räknar till samma tal 
och lugnt och stilla låter era armar 
och ben slappna till. 4) Till sist bör 
ni åter, fortfarande med slappa, 
muskler, hållan andan, under det ni 
räknar till samma tal. Andningsryt
men skall sammanfalla med hjärtats 
slag. 

Detta är den enklaste övningen i 
systemet. Det finns många andra. 
Men de äro alla grundade på samma 
princip: kroppens sträckning och 
tillslappnande i samband med in- och 
utandning. Till en början kommer 
ni att finna det svårt att räkna till 
mer än tre eller fem. Men så små
ningom komma musklernas och lun
gornas vilo- och rörelseperioder att 
bli fullt naturliga. Det blir ej läng
re nödvändigt att räkna. Rytmen 
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MERKURTVÅLEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Modernaste 

inkommet 

Skyl t fönstren 

blir lugn och jämn, utan ansträng

ning. 9 
Sedan kan ni träna er själ lika VT 

som era muskler och era lungor, 
kan tänka rytmiskt. ~V ad för tfn 
kar? De högsta tankar, som ni kan 
åstadkomma. Det finns ingen g'r^ns 

för sinnets lyftning. Ni kan ^ahl 

okunnig och obildad. Det gör ingen
ting. Höj ert sinne till de bästa oc 

högsta tankar ni äger, och 1^™e. 
frid och ro skall flöda genom hel» 

er varelse. - , . . 
Förlora ej modet, om ni misslyc

kas i början. Försök morgon 

N y h e t e r  i  

Grå Moccaskor 
inkomna för säsongen uti 

A.-B. ^ 

H E R K U L E S  S K O D O N  
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lilla Teatern. 
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TANGENS 

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

P^thagorae regel. 
Rur uppnår man sitt bogsta kraftplan. 

SSciùtcL âAuÅcCt 

iunchaz man=r 

6äst? 

KiöznQätbsvittan Slottsliogen 

,,a £[. matsals« oeft fionôUortf 
seiveäng. TïïusiH dagligen, fjol, 
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Ditå 33anôets Kestaarant 
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Slott  skogen, vib stora dammen. 

Tangens Gardiner 
platsens största sortering hos 
A.-B. Carl Johnsson 

Kungstorget. 

Vid porten. 

-väll ätt följa mitt råd, tills fridens 
jens dolda strömmar börja 

îippra fram inom ert medvetande. 
Den obetydliga lilla källådern skall 
småningom bli allt större och krafti
gare tills den fyller hela er varelse. 
Tank på bergstoppar, skyar, skogs
marker, sjöar, hav, soluppgång och 
jolnedgång, månsken och stjärnljus 

och midnattsstillhet, glittrande vat
tenfall och blommande ängar." 

Låt oss slutligen som ett bestyr-
av mr. Douglas' uttalande ci

tera ett orientaliskt arbete om "kon-
;n att andas". 
"Den initierade vet, att han genom 

rytmisk andning kan bringa sig själv 
i harmonisk vibration med naturen 
och utveckla sina dolda krafter. Han 
vet, att lian genom kontrollerad and
ning kan icke blott tillföra sig livs-
Väft utan även frigöra sig från 
fruttan ocli oro och andra livsnedsät-
tande sinnesförnimmelser och käns-
l°r'" (Forts.). 

Jag tycker om skrattet, icke det 
ironiska, sarkastiska, hånfulla skrat
tet, utan det ärliga, goda skrattet, 
s® öpfinar mun och hjärta, som 
y,ai själen på samma gång som tän
dernas pärlrad. 

Victor Hugo. 

IPS® 
TAPIS 

NI ABS 
Handarbet 

Det var i förgården till ett fän
gelse. 

Den stora, tunga stenmassan, de 
tomma sandade gångarna, den höga 
muren som avskilde området från 
yttervärlden — allt gav ett intryck 
av dysterhet och tristess. 

Här levde de av samhället utstötta. 
Utanför muren och innanför voro två 
skilda världar. Över denna tröskel 
hade glädjen, lyckan, kärleken ingen 
väg. 

fetenarna, sanden, murarna ropa
de om övergivenhet och isolering. 
Hjärtat krympte samman av medli
dande med dem, som härinne skör
dade sina gärningars bittra lön. 

Men vad var detta? I vestibulen 
stod en ensam kvinna, enkelt men 
snyggt klädd. Hon stod där i dunk
let och spanade oavvänt mot de väl 
igenlåsta gallerdörrarna till en lång, 
bred gång. Hela hennes varelse ut
tryckte den högsta spänning och för
väntan. Hon strök undan några hår-
strån från pannan, rätade förstulet 
på isin svarta, nötta kappa, gjorde 
s g liksom i ordning till ett betydelse-
fullt möte. Ansiktet var slitet, tärt 
och åldrat. Ett hårt liv, många barn 
hade satt tydliga spår däri. 

Men var kom solskenet ifrån här
inne? Vad var det som plötsligt 
kom detta gamla trötta ansikte att 
övergjutas av ett varmt skimmer och 
ögonen att stråla i lycka och fröjd? 

I gången bakom gallerdörrarna 
kom mellan två vaktare en fångklädd 
man. Hans blick flög oroligt sökan
de framåt. Nu hade den upptäckt 
gestalten därute i vestibulen. Ett 
glädjestrålande uttryck spreds över 
hans trötta ansikte, ett ljus tändes i 
hans blick som om en himmel öpp
nats. 

Dörrarna låstes rasslande upp. 
Två händer möttes, två ögonpar, två 

Av 

Vad är det — för att nu taga en 
del frågematerial ur denna tidnings 
spalter — som gör att vi utan allt
för stor ramp feber kunna uppträda i 
en talarstol, medan vi i ett främman
de sällskap känna oss osäkra, oför
mögna till varje värdefullt inlägg i 
konversationen? 

Hur är det möjligt att sådant kan 
existera som i art. "Kaffe och ohy
ra i ett av de senaste numren. 

Hur kan det förklaras att två ar
betarkvinnor, som träffas på en 
trappsvale , i stället för att mun

tert slamra på om allt möjligt en
dast sävligt upprepa ett och det
samma: Petterson är kommen". — 
Jaså, Petterson är kommen" o. s. v., 

så som det berättas i den lilla stu
dien "Ett samtal". 

Låt oss draga fram ännu några 
fiägor, vilka vi nog litet var göra 
oss: 

Vad beror det på att vi så ofta 
först efteråt veta vad vi vid ett vik
tigt tillfälle skulle ha sagt, hur vi 
skulle ha svarat och handlat? Vad 
ligger bakom vår osäkerhet, vår vill
rådighet? 

Hur kommer det sig, att vi vid 
diskussioner upptäcka att vi, tvärt
emot förmodan, icke hava något av 
värde att säga, eller att de tankar, 
vi verkligen hade att framlägga, fly 
undan, lämnande oss på ett kompro
metterande sätt i sticket? 

Vad är orsaken till att det, ju äl
dre vi bli, är allt färre saker i livet 
som intressera oss? 

Svaret pa dessa och en mängd an
dra frågor av det mest växlande in
nehåll kan formuleras sålunda: 

Vi försumma att i vårt liv tilläm
pa Pythagorag regel! 

Och låt oss nu söka förklara detta 
vid första anblicken överraskande 
och rätt misstänkta påstående. 

Pythagoras var en grekisk filosof 
som levde redan 500 år före Kristi 
födelse. Hans "regel" går helt en
kelt ut på, att människan varje kväll 
före insomnandet skall i tanken mön-

* * * 

stra och begrunda det, som hon un

der dagens lopp upplevat. tänkt. 
känt och gjort. 

SIDENHUSET 
SPCIALAFFÄR FÖR DAMARTIKLAR. 

' or att väcka läsarens intresse för 
och förtroende till "Pythagoras re
gel skall här citeras ett uttalande 
av en vår tid närmare stående filo
sof. vars skarpsinnighet måste till
erkännas vitsord. Det är Schopen
hauer, som, direkt häntydande på 
Pythagoras regel, sålunda yttrar sig 
om dem, vilka icke tillämpa densam-
ma. 

Den som lever fram sitt liv i af
färernas och nöjenas larm och u.tai 
att någonsin reflektera över sitt för
flutna, tvärtom alltjämt bara hasp
lar av sin levnadstråd, för honom 
går omtankens, den lugna överlägg
ningens klarhet förlorad. Hans an
de blir ett kaos, och en viss förvir
ring behärskar hans tankevärld, 
vilket också genast röjer sig i det 
fragmentariska i hans konversation, 
som verkar hackelse. Detta är så 
mycket mera fallet ju större den 
yttre oron och mängden av intryck 
och ju mindre hans andes inre verk
samhet är." 

^ år själ är, såsom tidigare fram
hållits i artiklarne om "Fantasien", 
uppsamlingsplatsen för våra erfaren
heter och upplevelser. Den har ock
så en annan lika viktig uppgift, vars 
tullgörande är beroende av vår goda 
vilja, nämligen att vara den andliga 
verkstad, där dessa erfarenheter och 
upplevelser skola analyseras, ordnas, 
sammanföras, bearbetas och tillgodo
göras. 

Om vårt själsliv skall bli pulse
rande eller trögt, rikt eller torvtigt 
skönt eller vidrigt, om det skall 
präglas av ordning och reda eller a-
slarv och vanvård bestämmes sålun
da dels av mängden och arten av sin
nesintryck, dels av vårt sätt att be
handla dem. 

Det skvallrar om ett förkrympt, 
stillastående och fattigt själsliv, när 

tanke och intresse icke finna 

nat och kraftlöst själsliv: fullstän
dig oförmåga att reagera inför smuts 
och oordning, att lida av vantrevna
den, frånvaron av ett lyckligt min
nesliv med en till renlighet sporran
de hågkomst av ett nätt och vackert 
barndomshem, bristen på en rörlig 
fantasi vilken skulle kunna, före
spegla trevnaden i ett sådant hem och 
egga det slöa sinnet till ett beslut 
om arbetsamhet och pliktuppfyllelse. 
Denna psyk-asteniska (själsligen 
kraftlösa) kvinnotyp, håglös, vilje
svag och oförmögen att företaga sig 
något, att försätta sig själv i verk
samhet finnes representerad inom 
alla samhällsklasser. Att denna 
kvinnotyp i ett fattigt hem måste 
komma att te sig och även vara i sär
skild grad förskräcklig ligger i sa
kens natur. 

En av de intressantaste processer
na i vårt själsliv är idéassociatio
nens. 

När vi mottaga ett intryck utifrån 
t. ex. en läst tidningsartikel, ett hört 
uttalande, appellerar det till vad som 
redan finnes i vårt medvetande. 
Gamla minnen och föreställningar. 

som på grund av idéassociationen 
känna sig paverkade av nykomlin-
gen, ga honom till mötes och upp
taga honom i sig som ett bestyr
kande av något redan känt, ett kor
rigerande därav eller ett tillskott 
däri. Det händer också att det nya 
intrycket, om det är ovälkommet, ig
noreras av medvetandet. 

Intellektets apperceptive arbete, 
införlivandet av nya intryck med 
den gamla föreställningsmassan, kan 
ske metodiskt, alltså kritiskt, med 
verklig eftertanke, på ett ordnande 
grupperande sätt enligt samma prin
cip som återfinnes i "Pythagoras 
regel". 

Napoleon — den store! — likna
de sitt medvetande vid ett skåp med 
otaliga lådor. Allt befann sig i mi
nutiös ordning och han behövde en
dast draga ut vissa lådor för att fin
na det önskade kunskaps- och tanke
materialet. 

En sådan ordning råder icke hos 
oss, vanliga människor. 

Hur mycket ha vi icke sett, läst, 
hört, erfarit! Men all denna kunskap 
har aldrig blivit, i verklig mening, 

ens 

Modernaste ^ 

I Sommartyger. I 
i» Rikt utval. Låsa oriser. v 

hjärtan. Och sida vid sida gingo de 
bort mot samtalsrummet. 

Man och hustru. 
Vestibulen var icke längre så 

mörk, cellerna icke så trånga, sten
massan icke så tung, murarna icke 
så höga. Ty även hit hade kärleken, 
den allsmäktige, funnit väg — även 
här hade den store allförsonaren 
funnit bo och fäste. 

E ira Brehm. 
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annat att syssla med, ens tunga in
genting annat att tala om än "Pet
terssons hemkomst", matlagning, 
handarbeten, böjsnoteringar, affärer, 
modejournaler, spritvarornas mång
fald, jungfrubekymmer eller dylikt. 

Intet missförstånd här! Allt det
ta är tillåtna tankeobjekt på rätt tid 
och rätt plats, men bli de eller något 
lika betydelselöst det huvudsakliga 
i tankelivet, då är i sanning andligt 
armod för handen! 

Ur artikeln "Kaffe och ohyra" 
kan man likaledes utläsa ett förtvi-

Extra billigt Porslin 
passande för Lautflyttningen, 
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Ht 0llserad översättning 

Margareta Iieijkel. 
av 

^ var 
än ^ac^,sam^et i ben-

',ata<le k C G mii^e bans. Han be-

'i'"1 åtöru'eS me^ intresse 

Sle?rTa Ög°n' VÜket knap" 
^6n ^am^a ^amens 

d«a I!!* Sade llan och hans röst 

- Farväfr fllCkan att darra-
,,;:i tusen f ' V1Skade llon tillbaka, 
V ".^en tack! 

H e ater på hatten ,och red 

stalls 'avsikt stående på 

S k , s å g  e f t e r  • —  
"för tanned ^ Vägen 'dolde ho_ 

Så vände hon sig långsamt om mot 
modern med en min, som tydligare än 
ord sade: Seså, börja nu! 

Fru Arnes stod i den öppna dör
ren. För en utomstående måste den 
strid som nu skulle utkämpas mellan 
henne och dottern synas mycket 
ojämn. Den lilla åldrande damen 
med de infallna kinderna, de blida 
bruna ögonen och det plågade ansikts
uttrycket måste vara som ett rö för 
vinden i motsats till den unga flic
kan, som lugnt stod och betraktade 
den lilla skälvande varelsen. 

Ingen av dem talade. Slutligen 
upptog Lilith samtalet i en vänlig 
ton, som om hon ville utplåna allt 
missförstånd och undvika varje för
klaring eller diskussion. 

— Är det icke ett förtjusande vä
der? Jag tror, att jag går in efter 
min hatt och tar en promenad ner till 
stranden med hundarne. 

— Inte ännu, kära barn. Jag må
ste först tala med dig, sade fru Ames, 
vars skälvande röst skvallrade om, 
att hon ämnade genomdriva sin vilja. 

— Som du vill, svarade Lilith 

nervöst. 
Modern tillkastade henne en säll

sam blick, full av bekymmer och 
misstro. Så vände hon sig om och 
gick i förväg förbi byggnaden över 
planen bakom och satte sig på en 
bänk. Med händerna sammanknäpp
ta i knäet väntade hon tåligt på att 
dottern skulle komma till henne. 

Lilith stängde dörren i inuren och 
följde långsamt "efter modern. Då 
hon äntligen stod framför fru Ames, 
var den gamla damens ansikte så 
lugnt och fridfullt, som om ingenting 
hänt. Hon såg leende upp till dot
tern och sade i kärleksfull ton: 

— Sätt dig här bredvid mig, kära 
barn. Du kan väl icke vara rädd 
för 111ig och vad jag har att säga dig? 
Du vet ju, att jag endast lever för 
dig och att jag, om jag någonsin vål
lat dig smärta, lider mer därav än 
du själv. 

Ehuru Lilith lydde modern och 
satte sig bredvid henne, vek det trot
siga uttrycket icke från hennes an
sikte. När hon slutligen svarade var 
hennes röst kall. 

—• Jag tycker att det knappast lö
nar mödan att spilla ord på den här 
saken. Du försatte mig i en mycket 
obehaglig situation genom ditt utrop 

och din vreda uppsyn, då jag talade 
med doktor Mallory. Var det något 
orätt i det? Jag kunde inte låta ho
nom rida förbi utan att tacka honom 
— i isynnerhet efter det sätt varpå 
du avskedade honom i morse. Jag 
tycker att det var mycket ovänligt 
av dig och förstår dig absolut inte. 

Fru Ames lade sin lilla vita hand 
över dotterns. 

— Jo, du förstår det mycket väl, 
kära barn, sade hon vänligt. Låtsa 
icke som om det överraskade dig, när 
jag försöker utföra det program vi 
kommit överens om. Har vi kanske 
inte kommit hit uteslutande för att 
avsöndra oss från världen och för att 
slippa komma i beröring med nyfik
na obekanta människor? 

— Men det är väl något helt annat 
än att ta emot en läkare, när man är 
sjuk, invänide Lilith häftigt. 

— Du är icke sjuk, barn. 
— Jag var sjuk i går kväll, vid

höll Lilith. Jag skulle ha varit sjuk 
i dag också, om inte doktor Mallory 
hjälpt mig i går. Kan du då inte 
förstå, hur jag lidit de hä,r månader
na och hur förskräckligt det är för 
mig att vara överlämnad helt och 

hållet till mig själv och mina egna 
tankar. Jag talar icke om det och 
tänker icke oftare på det, än det 
självt tvingar sig på mig, men vad 
tjänar det till att försöka dölja, att 
det plågar mig dag och natt? 

Ett uttryck av förskräckelse gled 
över fru Ames ansikte. För att för
söka lugna dottern klappade hon kär
leksfullt hennes hand och sade små
leende: 

— Varför tar du det på det sättet? 
Du borde för länge sedan hava över
vunnit chocken. Se på mig, hur jag 
bär den. Det var ju överenskommet 
oss emellan, att vi aldrig skulle hän-
tyda på den mera, att vi skulle be
trakta den som något, vilket aldrig 
hänt. Och jag för min del har troget 
hållit överenskommelsen. Jag trod
de, att du också önskade göra det. 
Det är förfärligt för mig att se dig 
på detta sätt falla samman. Det be
rövar mig allt mitt levnadsmod. 

— Mamma, säg icke så! 
~ Då modern syntes nära att brista i 
gråt, gav dotterns kyla vika för en 
djup och rörande ömhet. 

- Det är ju inte ofta jag faller 
ihop så här, viskade hon sakta, men 

ibland överväldigar minnet mig, och 
den senaste tiden har jag haft så svå
ra drömmar. De ha hindrat mig att 
sova. Jag förstår inte, att du gör 
ett så stort nummer av att jag haft 
lust att tala med doktorn. Han är 
ju en främling för oss, han vet ingen
ting, och jag har naturligtvis inte be
rättat något för honom.( 

Fru Ames såg forskande upp till 
dottern. 

— Ar du säker på, att du inte 
förrådde något för honom? 

— Jag tycker, att du borde kunna 
lita på mig, mamma, sade Lilith 
stelt. Man påstår ju, att ingen kvin
na kan bevara en hemlighet, och om 
jag hade en hemlighet, som uteslu
tande vore min, skulle jag kanske 
känna mig frestad att anförtro den 
till en eller annan. Men den här hem
ligheten är icke ensamt min — det 
vet du lika väl som jag! 

— 1st! viskade fru Ames skarpt. 
Och utan att höja rösten, ålade hon 

Lilith att icke vidare tala om den av
handlade saken. Efter en liten stund 
återtog hon i lättare ton: 

— Du är en besynnerlig varelse, 
Ibland kunde man tro, att du upp-
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Ett större parti nyinkomna 

Dräkt-Tyger 

<Inj. gen. Göteb. TandläkaresäUskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
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Friberg ® Anderson 
Kungsportsplatsen 1. 

Att ett system, som från så auk
toritativt håll förklaras ineffektivt, 
fortfarande härskar må väl förvåna. 
Allmänt känt är att endast ett fåtal 
kvinnor, som ägna sig åt yrket falla 
i myndigheternas våld, och de som 
göra det ändra sig endast sällan. 
Skulle då boten vara den, som polis
mästaren i Paris angav för Josephi
ne Botler, när hon samtalade med ho
nom om reglementeringens avskaf
fande: "Flera häktningar, allt flera 
häktningar!" Säkerligen inte. Man 
bortför och stänger in över ett hun
dratal kvinnor, och naturligtvis 
komma lika många i stället. Man 
har fortfarande en polisavdelning 
enkom för dem, bestående av en kom
missarie, en överkonstapel och tio 
konstaplar, som patrullera och ett 
par gånger i veckan anställa razzior. 
De, som infångas, måste ovillkorli
gen fråga sig, varför just de skola 
råka fast. då de veta, att så många 
andra gå fria. Ej under att de för
klara, att intet gör dem så råa som 
att behandlas av polisen. "Då bli 
vi vilddjur!" utbrista de. 

Den nya lagen mot könssjukdo
mar har under de fem år den varit 
i kraft visat sig mycket verksam, 
detta naturligtvis främst på den 
grund att den riktar sig mot både 
män och kvinnor. Det borde kunna 
inses att lika litet som det kan hjäl
pa mot sjukdomarna att ingripa en
dast mot den ena parten, kan ett dy
likt förfaringssätt hjälpa mot pro
stitutionen. Men i sina försök att 
motarbeta denna har samhället al
drig utmärkt sig för någon konse
kvens. "Huvudsaken", säger pro
fessor J. E. Johansson i sin reser
vation till reglementeringskomm.it-
téns betänkande, "har varit att man 
haft tillfälle att ingripa". Såsom 

t enda medlet framhåller han höjan
det av männens ansvarskänsla: "Men 
att man skulle lyckas höja ansvars
känslan hos en individ genom att 
mot en annan rikta ett inskridande, 
för vilket den förre aldrig kan bli 
föremål, det är alltför orimligt". 

Härtill kan fogas att förfarings
sättet även är ägnat att medföra fa
ra: genom att det inskrides mot den 
ena parten känner sig den andra 
skuldfri. Ja, än mer: männen in
gripa mot kvinnornas osedlighet och 
känna sig sedan ha gjort något för 
sedligheten. 

Förslaget till ny lösdrivarlag kom
mer inte upp vid denna riksdag. Det 
gäller att nu väcka en kraftig opi
nion mot att kvinnor spärras in utan 
nytta och påsättas en stämpel, som 
kan skada hela deras liv. Det gäl
ler att avlägsna ett värn för den man
liga ansvarslösheten. Ett samhälls-
ont kan icke allvarligt bekämpas 
utan att män och kvinnor strida där
emot under lika ansvar och med för
enade krafter. 

M a t e l a s s é  
130 em- bred 

i prima helyllekvalitéer även 
passande för Promenad-Kläd-
ningar, finnas i alla ljusa och 
- mörka färger samt Svart -

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 4L 

Den nye fldam. 
Medan kvinnorna i vårt land ännu 

taga de första något räddhågade ste
gen på självförsörjningens bana ocli 
nöja- sig med jämförelsevis lågt av
lönade anställningar eller med risk
fria egna små företag, operera de 
självförsörjande kvinnorna i de me
ra betydande länderna med deras 
rika möjligheter i större och djärvare 
stil. Bredvid små kvinnliga lönta
gare -och företagare finner man mas
sor av kvinnor, vilka i kraft av ta
langer, mod, energi, affärsgeni och 
stora kunskaper kunna glädja sig åt 
mycket gOida inkomster. Även som 
gifta fortsätta de i regel med sitt 
förvärvsarbete, vilket skänker dem 
alltför stor tillfredsställelse och re-
veny, för att de skulle vilja avstå 
från det. 

Denna nya, ekonmiskt självständi
ga kvinnotyp har icke samma man
liga ideal som gångna tiders kvin
nor, vilka i mannen framförallt sågo 
beskyddaren och försörjaren. 

Den nya Eva rör sig fritt och 
tryggt i världen och tar vara på sig 
själv. Hon behöver icke, »om oldmo-
dern, skyddas av en man med bistert 
hopdragna ögonbryn och en mullran
de bas, som när den på sin tid hör
des, gjorde både hustru, barn och 
tjänstefolk svaga i knävecken. Den
na otidsenliga typ behagar inte alls 
•den modärna Eva. 

Själv sittande med goda inkomster 
kan hon — vilket hennes oldmoder 
icke kunde — vid valet av make helt 
bortse från hans förmåga att för
tjäna pangar. Yåra dagars manlige 
mammonstjänare lämnar lien ne full
ständigt kall. Varför skulle hon gifta 
sig och bilda hem med denne man, 
som drunknar i arbete, som kommer 
hem tröttkörd, förbi av jäkt, oro och 
missräkningar med krav på att under 
den lediga tiden få vara i fred med 
sina cigarrer, sina tidningar och 
vars enda intresse är att göra pangar 
eller karriär? 

Nej, den modärna välsituerade 
Eva önskar en Adam av ny typ, icke 
på något sätt femiminiserad men 
älskvärd, ridderlig, förfinad, med 
ideella och gärna konstnärliga intres
sen, god, glad och förstående, en mail 
som hon älskar icke för de mångsiff-
riga talen i bans taxeringsuppgifter, 
utan för hans eget personliga värdes 
skull. 

En annan fråga är vad den nye 
idealistiskt anlagde Adam tycker om 
den modärna mammonstjänande Eva. 

Opal. 
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II. 

Såsom vid vandringen uppför ett 
berg är det även i livet. Ju högre 
vi komma upp, desto brantare blir 
vår väg och allt omkring oss mera 
öde. Vår synkrets vidgas visserli
gen, men vår omgivning blir ödsli
gare. 

Eötvös. 

Det är förunderligt med långt och 
kort i denna världen: all prövning 
synes så lång, innan den kommer och 
medan den varar, men den synes så 
kort, när den är förbi; och med gläd
jen är det omvänt. 

O. Möller. 

När den av oss i föregående nunv-
mer efter "Sunday Express" citerade 
engelske förf. James Douglas sökt 
nyckeln till den hemlighet, som inne
sluter hälsa, långt liv och bibehållen 
själslig spänstighet, har 'han i ett 
upprop vänt sig till sitt lands hun-
draåringar för att få köra deras åsik
ter i ämnet. 

Det är, skriver han i sin tidning, 
en sak, som jag återfinner i nästan 
varje svar på min enquête. Det är 
inget förslag till diet eller någon 
sorts yttre träning. Det är inget av-
hållsamhetssystem. Det är ingenting 
fysiskt alls. Det är super-fysiskt. 
Vad är detta? Det är helt enkelt ett 
glatt accepterande av livet såsom nå
gonting gott och ej ett ont. Det är 
en fröjd över att leva. En glädje 
över det stora undret, att man finns 
till. Det är tillfredsställelse, jäm
vikt till kropp och själ, harmoni mel
lan de billioner celler, som tillsam
mans bilda den mest fullkomliga ma
skin i världen — människan. Det är 
med ett ord själva livsrytmen man 
framhåller. 

Alla de stora religionerna från 
Österlandet (Västerlandet har ej gi
vit upphov till någon religion), up
penbara fridens väg för dem, som ha 
öron att höra. De hjälpa den plåga
de själen att leva och röras efter livs
rytmen. De, som äro i stånd att 
tränga igenom dogmernas pansar in 
till ' religionens fördolda hemlighet, 
behöva ingen hjälp. Men Västern 
har förlorat förmågan att tränga ige

nom teologiens kalla stål. Den sak
nar andaktskänsla och trosblick. Den 
har upphört att sätta tro till yttre 
bekännelser och melodiösa liturgier. 
Den enda. andliga passion, som den 
har kvar, är syndakänsla. Synda
känslan har ej blivit dödad genom 
vetenskapens storartade utveckling. 
Den är evig. 

Synd är ett brott mot livets dolda 
rytm. Den fyller själens lönkamrar 
med oro och melankoli. Den förmör
kar självkänslans himmel. Den rör 
upp tankens hav. Den släcker en
samhetens stjärnor. Synden är ej 
ett brott möt den mänskliga lagen. 
Den är ett brott mot livets lag. Det 
är hennes obotfärdiga hjärtas hård
het, som ådrager människan vrede, 
vedermöda och ångest. 

Det finns millioner män och kvin
nor, som äro olyckliga, emedan de 
hava förhärdat sina hjärtan och ej 
kunna finna någon hjälp i den hävd
vunna konventionella religionen. De 
kunna ej förstå kyrkornas tekniska 
jargon. De äro ur stämning och ur 
gängorna. Deras inre jäser av dis
harmoni och dissonanser. De finna 
ingen frid varken i arbete eller nö
jen. De känna övermättnad av 
ständigt nya sensationer. Deras själ 
irrar sorgsen genom de ödsliga ök
nar, vari de införas av sina sinnen. 
De söka vila på många olika sätt och 
finna ingen". 

Därefter går författaren över till 
botemedlet för detta den modärna 
människans onda. Man förstår, att 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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Nu ä dä sommer igen mä blommer 
à Viskafors Pumps di återkommer 
mä sleif å spänne à spetsi tå 
ja, helt moderne, kan I förstå. 
Nu ä dä sommer 
igen mä blommer. 
Köp Pumps i ti, så I säkert få 

Allt, som ska växe, behöver sola 
k Pumps behöves te alla kjola 
Köp Viskafors, för di ä di rätte, 
di ä så fine, di ä så nätte. 
Nu ä dä sommer 
igen mä blommer, 
då liker kvinsa att mä dom sprätte 

VISKAFORS PUMPS 
SKANDINAVISKA OUMMJAKTIEBOLAGET, VtSKAfORS , 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 

han själv prövat det och att det givit 
honom hälsan åter. 

Vid ett första och hastigt påseende 
måste detta botemedel synas både 
säreget och föga förtroendeingivan
de. Det är därför på sin plats att till
foga en förklaring, att det icke är 
fråga om en hemlighet som mr. 
Douglas själv utfunderat — den är 
uråldrig och han har funnit den i 
olika av Österlandets lärosystem. 

Detta botemedel, fortsätter förf., 
är så enkelt att var och en kan fatta 
det, om han är villig att bli som ett 
litet barn. Det är tillgängligt för 
alla. I brist på en bättre benämning 
kallas detta system för skapande el
ler läkande rytm. Den okunnigaste, 
mest enfaldige kan lära sig dess alfa
bet. Ett barn kan behärska det. Men 
det har en oändlig betydelse. 

Rytmens kraft beror av det enkla 
faktum, att andedräkten är den för
enande länken mellan själ och ande. 
Lär er att andas rytmiskt, och livs
vågen skall välla in i varje cell av 
er kropp. Egna en halvtimme varje 
morgon och afton åt andningens un
der. 1) Lägg er ner raklång på ryg
gen och andas in lugnt och stilla, un
der det ni räknar till tre, fem, sju 
eller nio. 2) Håll andan ech sträck 
ut era armar och ben, under det att 
ni räknar till samma tal. 3) Andas 
ut, under det ni räknar till samma tal 
och lugnt och stilla låter era armar 
och ben slappna till. 4) Till sist bör 
ni åter, fortfarande med slappa, 
muskler, hållan andan, under det ni 
räknar till samma tal. Andningsryt
men skall sammanfalla med hjärtats 
slag. 

Detta är den enklaste övningen i 
systemet. Det finns många andra. 
Men de äro alla grundade på samma 
princip: kroppens sträckning och 
tillslappnande i samband med in- och 
utandning. Till en början kommer 
ni att finna det svårt att räkna till 
mer än tre eller fem. Men så små
ningom komma musklernas och lun
gornas vilo- och rörelseperioder att 
bli fullt naturliga. Det blir ej läng
re nödvändigt att räkna. Rytmen 
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MERKURTVÅLEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Modernaste 

inkommet 

Skyl t fönstren 

blir lugn och jämn, utan ansträng

ning. 9 
Sedan kan ni träna er själ lika VT 

som era muskler och era lungor, 
kan tänka rytmiskt. ~V ad för tfn 
kar? De högsta tankar, som ni kan 
åstadkomma. Det finns ingen g'r^ns 

för sinnets lyftning. Ni kan ^ahl 

okunnig och obildad. Det gör ingen
ting. Höj ert sinne till de bästa oc 

högsta tankar ni äger, och 1^™e. 
frid och ro skall flöda genom hel» 

er varelse. - , . . 
Förlora ej modet, om ni misslyc

kas i början. Försök morgon 

N y h e t e r  i  

Grå Moccaskor 
inkomna för säsongen uti 

A.-B. ^ 

H E R K U L E S  S K O D O N  
45 Kungsgatan 45. 

Offensa 
nöjen. 

lilla Teatern. 
och söndag kl. 7 och 9, 

Lördag 
piiga dagar kl. 8: 

priffe. 

A 
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KOP DA 

TANGENS 

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

P^thagorae regel. 
Rur uppnår man sitt bogsta kraftplan. 

SSciùtcL âAuÅcCt 

iunchaz man=r 

6äst? 

KiöznQätbsvittan Slottsliogen 

,,a £[. matsals« oeft fionôUortf 
seiveäng. TïïusiH dagligen, fjol, 

Zl pdser sänfcmeô 20-25 »lo. 

%est. pt tel- ) 9268. 

Ditå 33anôets Kestaarant 
Kungsgatan 41. 1 Tele/on 1 OZ 89. 
Slott  skogen, vib stora dammen. 

Tangens Gardiner 
platsens största sortering hos 
A.-B. Carl Johnsson 

Kungstorget. 

Vid porten. 

-väll ätt följa mitt råd, tills fridens 
jens dolda strömmar börja 

îippra fram inom ert medvetande. 
Den obetydliga lilla källådern skall 
småningom bli allt större och krafti
gare tills den fyller hela er varelse. 
Tank på bergstoppar, skyar, skogs
marker, sjöar, hav, soluppgång och 
jolnedgång, månsken och stjärnljus 

och midnattsstillhet, glittrande vat
tenfall och blommande ängar." 

Låt oss slutligen som ett bestyr-
av mr. Douglas' uttalande ci

tera ett orientaliskt arbete om "kon-
;n att andas". 
"Den initierade vet, att han genom 

rytmisk andning kan bringa sig själv 
i harmonisk vibration med naturen 
och utveckla sina dolda krafter. Han 
vet, att lian genom kontrollerad and
ning kan icke blott tillföra sig livs-
Väft utan även frigöra sig från 
fruttan ocli oro och andra livsnedsät-
tande sinnesförnimmelser och käns-
l°r'" (Forts.). 

Jag tycker om skrattet, icke det 
ironiska, sarkastiska, hånfulla skrat
tet, utan det ärliga, goda skrattet, 
s® öpfinar mun och hjärta, som 
y,ai själen på samma gång som tän
dernas pärlrad. 

Victor Hugo. 

IPS® 
TAPIS 

NI ABS 
Handarbet 

Det var i förgården till ett fän
gelse. 

Den stora, tunga stenmassan, de 
tomma sandade gångarna, den höga 
muren som avskilde området från 
yttervärlden — allt gav ett intryck 
av dysterhet och tristess. 

Här levde de av samhället utstötta. 
Utanför muren och innanför voro två 
skilda världar. Över denna tröskel 
hade glädjen, lyckan, kärleken ingen 
väg. 

fetenarna, sanden, murarna ropa
de om övergivenhet och isolering. 
Hjärtat krympte samman av medli
dande med dem, som härinne skör
dade sina gärningars bittra lön. 

Men vad var detta? I vestibulen 
stod en ensam kvinna, enkelt men 
snyggt klädd. Hon stod där i dunk
let och spanade oavvänt mot de väl 
igenlåsta gallerdörrarna till en lång, 
bred gång. Hela hennes varelse ut
tryckte den högsta spänning och för
väntan. Hon strök undan några hår-
strån från pannan, rätade förstulet 
på isin svarta, nötta kappa, gjorde 
s g liksom i ordning till ett betydelse-
fullt möte. Ansiktet var slitet, tärt 
och åldrat. Ett hårt liv, många barn 
hade satt tydliga spår däri. 

Men var kom solskenet ifrån här
inne? Vad var det som plötsligt 
kom detta gamla trötta ansikte att 
övergjutas av ett varmt skimmer och 
ögonen att stråla i lycka och fröjd? 

I gången bakom gallerdörrarna 
kom mellan två vaktare en fångklädd 
man. Hans blick flög oroligt sökan
de framåt. Nu hade den upptäckt 
gestalten därute i vestibulen. Ett 
glädjestrålande uttryck spreds över 
hans trötta ansikte, ett ljus tändes i 
hans blick som om en himmel öpp
nats. 

Dörrarna låstes rasslande upp. 
Två händer möttes, två ögonpar, två 

Av 

Vad är det — för att nu taga en 
del frågematerial ur denna tidnings 
spalter — som gör att vi utan allt
för stor ramp feber kunna uppträda i 
en talarstol, medan vi i ett främman
de sällskap känna oss osäkra, oför
mögna till varje värdefullt inlägg i 
konversationen? 

Hur är det möjligt att sådant kan 
existera som i art. "Kaffe och ohy
ra i ett av de senaste numren. 

Hur kan det förklaras att två ar
betarkvinnor, som träffas på en 
trappsvale , i stället för att mun

tert slamra på om allt möjligt en
dast sävligt upprepa ett och det
samma: Petterson är kommen". — 
Jaså, Petterson är kommen" o. s. v., 

så som det berättas i den lilla stu
dien "Ett samtal". 

Låt oss draga fram ännu några 
fiägor, vilka vi nog litet var göra 
oss: 

Vad beror det på att vi så ofta 
först efteråt veta vad vi vid ett vik
tigt tillfälle skulle ha sagt, hur vi 
skulle ha svarat och handlat? Vad 
ligger bakom vår osäkerhet, vår vill
rådighet? 

Hur kommer det sig, att vi vid 
diskussioner upptäcka att vi, tvärt
emot förmodan, icke hava något av 
värde att säga, eller att de tankar, 
vi verkligen hade att framlägga, fly 
undan, lämnande oss på ett kompro
metterande sätt i sticket? 

Vad är orsaken till att det, ju äl
dre vi bli, är allt färre saker i livet 
som intressera oss? 

Svaret pa dessa och en mängd an
dra frågor av det mest växlande in
nehåll kan formuleras sålunda: 

Vi försumma att i vårt liv tilläm
pa Pythagorag regel! 

Och låt oss nu söka förklara detta 
vid första anblicken överraskande 
och rätt misstänkta påstående. 

Pythagoras var en grekisk filosof 
som levde redan 500 år före Kristi 
födelse. Hans "regel" går helt en
kelt ut på, att människan varje kväll 
före insomnandet skall i tanken mön-

* * * 

stra och begrunda det, som hon un

der dagens lopp upplevat. tänkt. 
känt och gjort. 

SIDENHUSET 
SPCIALAFFÄR FÖR DAMARTIKLAR. 

' or att väcka läsarens intresse för 
och förtroende till "Pythagoras re
gel skall här citeras ett uttalande 
av en vår tid närmare stående filo
sof. vars skarpsinnighet måste till
erkännas vitsord. Det är Schopen
hauer, som, direkt häntydande på 
Pythagoras regel, sålunda yttrar sig 
om dem, vilka icke tillämpa densam-
ma. 

Den som lever fram sitt liv i af
färernas och nöjenas larm och u.tai 
att någonsin reflektera över sitt för
flutna, tvärtom alltjämt bara hasp
lar av sin levnadstråd, för honom 
går omtankens, den lugna överlägg
ningens klarhet förlorad. Hans an
de blir ett kaos, och en viss förvir
ring behärskar hans tankevärld, 
vilket också genast röjer sig i det 
fragmentariska i hans konversation, 
som verkar hackelse. Detta är så 
mycket mera fallet ju större den 
yttre oron och mängden av intryck 
och ju mindre hans andes inre verk
samhet är." 

^ år själ är, såsom tidigare fram
hållits i artiklarne om "Fantasien", 
uppsamlingsplatsen för våra erfaren
heter och upplevelser. Den har ock
så en annan lika viktig uppgift, vars 
tullgörande är beroende av vår goda 
vilja, nämligen att vara den andliga 
verkstad, där dessa erfarenheter och 
upplevelser skola analyseras, ordnas, 
sammanföras, bearbetas och tillgodo
göras. 

Om vårt själsliv skall bli pulse
rande eller trögt, rikt eller torvtigt 
skönt eller vidrigt, om det skall 
präglas av ordning och reda eller a-
slarv och vanvård bestämmes sålun
da dels av mängden och arten av sin
nesintryck, dels av vårt sätt att be
handla dem. 

Det skvallrar om ett förkrympt, 
stillastående och fattigt själsliv, när 

tanke och intresse icke finna 

nat och kraftlöst själsliv: fullstän
dig oförmåga att reagera inför smuts 
och oordning, att lida av vantrevna
den, frånvaron av ett lyckligt min
nesliv med en till renlighet sporran
de hågkomst av ett nätt och vackert 
barndomshem, bristen på en rörlig 
fantasi vilken skulle kunna, före
spegla trevnaden i ett sådant hem och 
egga det slöa sinnet till ett beslut 
om arbetsamhet och pliktuppfyllelse. 
Denna psyk-asteniska (själsligen 
kraftlösa) kvinnotyp, håglös, vilje
svag och oförmögen att företaga sig 
något, att försätta sig själv i verk
samhet finnes representerad inom 
alla samhällsklasser. Att denna 
kvinnotyp i ett fattigt hem måste 
komma att te sig och även vara i sär
skild grad förskräcklig ligger i sa
kens natur. 

En av de intressantaste processer
na i vårt själsliv är idéassociatio
nens. 

När vi mottaga ett intryck utifrån 
t. ex. en läst tidningsartikel, ett hört 
uttalande, appellerar det till vad som 
redan finnes i vårt medvetande. 
Gamla minnen och föreställningar. 

som på grund av idéassociationen 
känna sig paverkade av nykomlin-
gen, ga honom till mötes och upp
taga honom i sig som ett bestyr
kande av något redan känt, ett kor
rigerande därav eller ett tillskott 
däri. Det händer också att det nya 
intrycket, om det är ovälkommet, ig
noreras av medvetandet. 

Intellektets apperceptive arbete, 
införlivandet av nya intryck med 
den gamla föreställningsmassan, kan 
ske metodiskt, alltså kritiskt, med 
verklig eftertanke, på ett ordnande 
grupperande sätt enligt samma prin
cip som återfinnes i "Pythagoras 
regel". 

Napoleon — den store! — likna
de sitt medvetande vid ett skåp med 
otaliga lådor. Allt befann sig i mi
nutiös ordning och han behövde en
dast draga ut vissa lådor för att fin
na det önskade kunskaps- och tanke
materialet. 

En sådan ordning råder icke hos 
oss, vanliga människor. 

Hur mycket ha vi icke sett, läst, 
hört, erfarit! Men all denna kunskap 
har aldrig blivit, i verklig mening, 

ens 

Modernaste ^ 

I Sommartyger. I 
i» Rikt utval. Låsa oriser. v 

hjärtan. Och sida vid sida gingo de 
bort mot samtalsrummet. 

Man och hustru. 
Vestibulen var icke längre så 

mörk, cellerna icke så trånga, sten
massan icke så tung, murarna icke 
så höga. Ty även hit hade kärleken, 
den allsmäktige, funnit väg — även 
här hade den store allförsonaren 
funnit bo och fäste. 

E ira Brehm. 
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annat att syssla med, ens tunga in
genting annat att tala om än "Pet
terssons hemkomst", matlagning, 
handarbeten, böjsnoteringar, affärer, 
modejournaler, spritvarornas mång
fald, jungfrubekymmer eller dylikt. 

Intet missförstånd här! Allt det
ta är tillåtna tankeobjekt på rätt tid 
och rätt plats, men bli de eller något 
lika betydelselöst det huvudsakliga 
i tankelivet, då är i sanning andligt 
armod för handen! 

Ur artikeln "Kaffe och ohyra" 
kan man likaledes utläsa ett förtvi-

Extra billigt Porslin 
passande för Lautflyttningen, 

Rosenlunds Bosättninsmagasin 
Rosenlundsgat 8 .  -2\a Långgat, 3 4  
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VIM är särskilt lämpligt för hastig rengöring och po* 
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Användning av en smula V1M på en fuktig lapp och 
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ringa arbete och tid. 

Använd alltid VI M på ën fuktig lapp. 
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R O M H ^  

Ht 0llserad översättning 

Margareta Iieijkel. 
av 

^ var 
än ^ac^,sam^et i ben-

',ata<le k C G mii^e bans. Han be-

'i'"1 åtöru'eS me^ intresse 

Sle?rTa Ög°n' VÜket knap" 
^6n ^am^a ^amens 

d«a I!!* Sade llan och hans röst 

- Farväfr fllCkan att darra-
,,;:i tusen f ' V1Skade llon tillbaka, 
V ".^en tack! 

H e ater på hatten ,och red 

stalls 'avsikt stående på 

S k , s å g  e f t e r  • —  
"för tanned ^ Vägen 'dolde ho_ 

Så vände hon sig långsamt om mot 
modern med en min, som tydligare än 
ord sade: Seså, börja nu! 

Fru Arnes stod i den öppna dör
ren. För en utomstående måste den 
strid som nu skulle utkämpas mellan 
henne och dottern synas mycket 
ojämn. Den lilla åldrande damen 
med de infallna kinderna, de blida 
bruna ögonen och det plågade ansikts
uttrycket måste vara som ett rö för 
vinden i motsats till den unga flic
kan, som lugnt stod och betraktade 
den lilla skälvande varelsen. 

Ingen av dem talade. Slutligen 
upptog Lilith samtalet i en vänlig 
ton, som om hon ville utplåna allt 
missförstånd och undvika varje för
klaring eller diskussion. 

— Är det icke ett förtjusande vä
der? Jag tror, att jag går in efter 
min hatt och tar en promenad ner till 
stranden med hundarne. 

— Inte ännu, kära barn. Jag må
ste först tala med dig, sade fru Ames, 
vars skälvande röst skvallrade om, 
att hon ämnade genomdriva sin vilja. 

— Som du vill, svarade Lilith 

nervöst. 
Modern tillkastade henne en säll

sam blick, full av bekymmer och 
misstro. Så vände hon sig om och 
gick i förväg förbi byggnaden över 
planen bakom och satte sig på en 
bänk. Med händerna sammanknäpp
ta i knäet väntade hon tåligt på att 
dottern skulle komma till henne. 

Lilith stängde dörren i inuren och 
följde långsamt "efter modern. Då 
hon äntligen stod framför fru Ames, 
var den gamla damens ansikte så 
lugnt och fridfullt, som om ingenting 
hänt. Hon såg leende upp till dot
tern och sade i kärleksfull ton: 

— Sätt dig här bredvid mig, kära 
barn. Du kan väl icke vara rädd 
för 111ig och vad jag har att säga dig? 
Du vet ju, att jag endast lever för 
dig och att jag, om jag någonsin vål
lat dig smärta, lider mer därav än 
du själv. 

Ehuru Lilith lydde modern och 
satte sig bredvid henne, vek det trot
siga uttrycket icke från hennes an
sikte. När hon slutligen svarade var 
hennes röst kall. 

—• Jag tycker att det knappast lö
nar mödan att spilla ord på den här 
saken. Du försatte mig i en mycket 
obehaglig situation genom ditt utrop 

och din vreda uppsyn, då jag talade 
med doktor Mallory. Var det något 
orätt i det? Jag kunde inte låta ho
nom rida förbi utan att tacka honom 
— i isynnerhet efter det sätt varpå 
du avskedade honom i morse. Jag 
tycker att det var mycket ovänligt 
av dig och förstår dig absolut inte. 

Fru Ames lade sin lilla vita hand 
över dotterns. 

— Jo, du förstår det mycket väl, 
kära barn, sade hon vänligt. Låtsa 
icke som om det överraskade dig, när 
jag försöker utföra det program vi 
kommit överens om. Har vi kanske 
inte kommit hit uteslutande för att 
avsöndra oss från världen och för att 
slippa komma i beröring med nyfik
na obekanta människor? 

— Men det är väl något helt annat 
än att ta emot en läkare, när man är 
sjuk, invänide Lilith häftigt. 

— Du är icke sjuk, barn. 
— Jag var sjuk i går kväll, vid

höll Lilith. Jag skulle ha varit sjuk 
i dag också, om inte doktor Mallory 
hjälpt mig i går. Kan du då inte 
förstå, hur jag lidit de hä,r månader
na och hur förskräckligt det är för 
mig att vara överlämnad helt och 

hållet till mig själv och mina egna 
tankar. Jag talar icke om det och 
tänker icke oftare på det, än det 
självt tvingar sig på mig, men vad 
tjänar det till att försöka dölja, att 
det plågar mig dag och natt? 

Ett uttryck av förskräckelse gled 
över fru Ames ansikte. För att för
söka lugna dottern klappade hon kär
leksfullt hennes hand och sade små
leende: 

— Varför tar du det på det sättet? 
Du borde för länge sedan hava över
vunnit chocken. Se på mig, hur jag 
bär den. Det var ju överenskommet 
oss emellan, att vi aldrig skulle hän-
tyda på den mera, att vi skulle be
trakta den som något, vilket aldrig 
hänt. Och jag för min del har troget 
hållit överenskommelsen. Jag trod
de, att du också önskade göra det. 
Det är förfärligt för mig att se dig 
på detta sätt falla samman. Det be
rövar mig allt mitt levnadsmod. 

— Mamma, säg icke så! 
~ Då modern syntes nära att brista i 
gråt, gav dotterns kyla vika för en 
djup och rörande ömhet. 

- Det är ju inte ofta jag faller 
ihop så här, viskade hon sakta, men 

ibland överväldigar minnet mig, och 
den senaste tiden har jag haft så svå
ra drömmar. De ha hindrat mig att 
sova. Jag förstår inte, att du gör 
ett så stort nummer av att jag haft 
lust att tala med doktorn. Han är 
ju en främling för oss, han vet ingen
ting, och jag har naturligtvis inte be
rättat något för honom.( 

Fru Ames såg forskande upp till 
dottern. 

— Ar du säker på, att du inte 
förrådde något för honom? 

— Jag tycker, att du borde kunna 
lita på mig, mamma, sade Lilith 
stelt. Man påstår ju, att ingen kvin
na kan bevara en hemlighet, och om 
jag hade en hemlighet, som uteslu
tande vore min, skulle jag kanske 
känna mig frestad att anförtro den 
till en eller annan. Men den här hem
ligheten är icke ensamt min — det 
vet du lika väl som jag! 

— 1st! viskade fru Ames skarpt. 
Och utan att höja rösten, ålade hon 

Lilith att icke vidare tala om den av
handlade saken. Efter en liten stund 
återtog hon i lättare ton: 

— Du är en besynnerlig varelse, 
Ibland kunde man tro, att du upp-
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vår egendom. Den har icke inarbe
tats, inordnats i vår föreställnings
värld. Mycket av vad vi inhämtat 
är bortglömt och det vi ha i behåll 
är oklart, fragmentariskt, oordent
ligt upplagrat och svåråtkomligt. 
Vår tankeverksamhet är icke ett 
blixtsnabbt överblickande utan ett 
långsamt och ofta lönlöst sökande — 
därför stå vi svarslösa i debatten, 
därför är vår konversation hackelse, 
därför äro vi vacklande, villrådiga, 
hållningslösa. 

Endast det tankematerial som hör 
till vårt yrkesarbete eller till något 
specialintresse är fullständigt och 
omsorgsfullt ordnat. Hur behag
ligt "hemma" känna vi oss icke här, 
hur kunniga, hur säkra! Så rustad 
bestiger man utan fruktan talarsto
len, deltar man frimodigt och fram
gångsrikt i ett meningsutbyte. 

Den mottaglighet för intryck som 

kännetecknar barndoms- och ung
domstiden avtager med åren och by
tes slutligen hos mången i sin dia-
metrala motsats. 

Det finns framstående psykologer, 
vilka anse att, för mängdens del, 
oemottaglighet för nya intryck d. v. 
s. sådana som vid sin ankomst icke 
mötas av besläktade föreställningar 
hos medvetandet, och hat mot sådana 
som direkt strida mot de gamla åsik
terna inträder redan vid ei^ ålder av 
25—BO år. 

Efter denna tid krymper vår värld 
så småningom omärkligt tillsam
mans. A7i gå upp i vårt arbete, i om
sorgen om vår ekonomi, vår ställ
ning, vår hälsa, vår trevnad. De 
nya intryck, vilka som ett livgivan
de flöde, söka välla in i vår tanke 
värld avvisa vi. "De intressera oss 
icke." — "De passa inte ihop med 
våra åsikter" o. s. v. Det själsliga, 
till andlig död ledande förstelnandet 
har börjat — 

För allt det mörka i denna artikel 
kan som botemedel rekommenderas 
"Pythagoras regel". 

Den modärna psykologien föror
dar den varmt. 

— Tillämpa den, säges det, och ni 
skall på själslivets områden nå der 

högsta utveckling som är er 'möjlig 
och vilken med visshet överträffar 
allt vad ni kunnat drömma om. Er 
uppfattningsförmåga kommer att bli 
skarpare, ert minne att stegras, edra 
kunskaper att ökas och att samman
föras till överskådliga, alltid åtkom
liga förråd, er förmåga av logiskt 
tänkande att utvecklas, er fantasi att 
vinna i livfullhet och friskhet, er ka
raktär att utformas i god riktning, 
er viljekraft att nå en oanad styrka 

er själ kommer att i verklig me
ning leva och med stigande vitalitet! 

- Bevis för dessa påståenden kunna 
ju icke lämnas. De måste hämtas ur 
den personliga erfarenheten. Det 
gäller alltså ett experiment. Det är 
värt att göra! 

Stor utförsäljning-
av 

V å r -  ®  S o m m a r - T y g e r  
bör/ar Måndagen den 2 Juni. 
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Bomullstyger, randiga » 0.55 » » 
Bomullstyger, rutiga » 1.00 » » 
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DAM-KOFTOR 
har nu inkommit. 
Vi erbjuda rikaste ur
val i såväl eleganta 
som enklare kvalitéer 

till 

s y n n e r l i g e n  l å g a  p r i s e r .  
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JVIödrar. 

till det internationella kvinnorådet. 
Kongressen i Köpenhamn tog ett 

mycket ståtligt förlopp. Utom en
skilda rådsöverläggningar upptog 
programmet flera offentliga möten 
med föredrag i frågor av intresse för 
kvinnovärlden samt en hel rad av 
glänsande fästligheter. Den förnäm
sta av dessa var det Garden party 
i Sorgenfri slottsspark, till vilket 
samtliga kongressledamöter inbjudits 
av danska kungaparet. 

EKSTHOMS 

JJTSTMJOL 
Ö/L£ßflO KEM.-TEKN. FADHIH 

G rvu N D A o I ess 

Internationella kvinnorådets 

kongress \ Köpenhamn. 

Internationella kvinnorådet har 
under den gångna veckan samman
trätt i Köpenhamn. 

Denna organisation, som konstitu
erades 1893 i Chicago, har till hu
vudändamål att sammanbinda jor
dens alla kvinnoföreningar och giva 
dem tillfälle att genom utsedda dele
gerade mötas för att dryfta dagens 
kvinnofrågor.. Något särskilt ar
betsprogram finnes icke. Mottot för 
verksamheten är: "Allt det I viljen 
att andra skola göra eder, det gören 
I ock dem". 

De flesta europeiska och ett fler
tal utomeuropeiska länder äro genom 
sina kvinnliga nationalråd anslutna. 

Kvinnlig företagsamhet 

En ung dam, fröken Elsa Wedel, 
har i Palladiums byggnad öppnat en 
modeatelier för hattar och klädnin-
gar, benämnd "Ewe". Firman er
bjuder inga 'massmodeller, vilka kom
ma den däri skrudade att igenkänna 
sig själv i varannan mötande med
människa, utan originalmodeller, så
dana som man får vara alldeles en
sam om . Vad detta betyder, vet var
je äkta kvinnohjärta. 

Det är emellertid ännu vargatider 
för nya företag, och det vill till, att 
kvinnlig . företagsamhet mötes • av 
kvinnlig uppmuntran. 

U.nder kriget anmäldes många sol
dater som "saknade". 

De försvunno, man vet icke vart. 
Kanske hamnade de i de stora ge-
mensamhetsgravarne, utan att först 
ha identifierats, kanske togos de till
fånga, kanske k nöt o de i det främ
mande landet ömma förbindelser, som 
kommit dem att glömma hemmet,-
kanske skola de eri dag återvända el
ler skriva till sin gamla mor. Hur 
många sådana "kanske" finns det 
icke för mödrarne till de soldater, 
vilka från det stora kriget anmälts 
som "saknade"! 

Nyligen omhändertog man på en 
italiensk asyl en kringirrande ung 
man, vilken av de läkta blessyrerna 
att döma varit med i kriget. Han 
var myckgt illa åtgången i både 
kroppsligt och själsligt hänseende — 
hörseln och talförmågan voro borta, 
och han kunde icke på minsta sätt 
redogöra för sin person. 

Asylen efterlyste hans anförvan
ter. Skulle väl någon vilja kännas 
vid denna ruin av en människa samt 
åtaga sig hans vård och underhåll? 
F em italienska kvinnor, som sett den 
okända soldatens porträtt i tidning
arna, skyndade att göra anspråk på 
honom som sin ison, försvunnen i 
kriget, och två av dem gjorde t. o. m. 
försök att bortföra honom. Även en 
engelsk dam, också hon moder till en 
saknad soldat, trodde sig i honom 
igenkänna sin son. Slutligen lyc
kades det asylen att identifiera den 
omhändertagne — det var en ung 
italienare "saknad" sedan kriget. 
Han överlämnades till sin mor. 

* 

En fattig kvinna dog nyligen i 
Lambeth, England. Det befanns, 
att hon dött av svält efter att hava 
avstått från all föda till förmån för 
sina hungrande barn. I dödsattes
ten stod: "Död av naturliga orsa
ker". 

Tjänstemannen på försäkringskon
toret: — Gott. ni vill försäkra ert 
boningshus och era uthusbyggnader. 
Hur har ni det ställt i er by? Har ni 
några möjligheter att släcka en elds
våda om ên sådan skulle bryta ut? 

Bonden stryker sig fundersamt om 
hakan : — Ja, det kan ju alltid hända 
att det bleve rägn. 

^ungl.hor 
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BREVLÅDA. 
A. E-g, Borås. S a m t u '  

de nummer kunna erhålla« ä . 
pedition. a var et 

Fil.Kand.,Gbg.yi förstå att tan 

kar av detta slag kunna komma. u 
inte sant, man studerar iu in+p , 

för att undervisa utan också för Ï 
lära en smula själv. 

1 spä™***™. A hå! Detfou 
varat 1 säck. innan det kom i på,e 

"Mor Malena". Välkommen! Det 
vtilja vi väldigt gärna. 

Ensam. Det var ju det mimta. 
möjliga. Obs. nästkommande nr 

där kommer en artikel att införa/ 
som säkerligen skall intressera er 
mycket. 

E. Ett 'så direkt angrepp,^ 
utsättande av namn, kan icke meå 
fog görais. Men tillåter ni en del 
strykningar och ändringar på ® 
sätt att kritiken träffar saken oå 
'icke institutionen, skola vi gärna re-
1 lektera pa införande. Det är visser, 
ligen skönt att få sjunga ut, men man 
får också tänka på dem som en så
dan adresserad sång träffar. I fc 

rigt finna vi att ni har alldeles rätt 
i sak och med er skrivelse uttryckt 
mångas, mångas tanke. 

De små människorna svänga pi
skan över de stora. De röda mär
ken, som lysa efter slagen, kallas se
dan av de små människorna fåfänga. 

Ellen Key. 
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fostrats i ett kloster. Du säger, att du 
inte anförtrott dig till den här unge 
mannen, doktor Mallory. 

— Det är alldeles självklart, att 
jag inte gjort, avbröt Lilith henne 
häftigt. 

Modern såg genomträngande på 
henne. 

— Jag tror dig naturligtvis, men 
jag måste dock säga., att envar som 
sett dig tala med doktorn och ge ho
nom sådana blickar, måste ha fått 
den uppfattningen, att ni stå på myc
ket förtrolig fot med varandra. 

Det skulle i så fall ha varit en 
fullständigt felaktig uppfattning — 
jag har icke sagt honom något, för
klarade den unga flickan kort.. 

Fru Ames reste sig, stödjande sig 
på sin käpp. 

— Ja, mitt barn, du gör också klo
kast i att icke tala för mycket med 
främlingar, förrän du lärt dig att va
ra litet försiktigare än vad du varit 
ifråga om den här unge mannen. 

Hur vänlig moderns stämma än 
var, kände sig dock Lilith kränkt av 
hennes ord. 

— Det är icke något onaturligt 
i att vara uppriktig mot en läkare, 

sade hon med samma kyliga tonfall 
som förut. 

— Nej, naturligtvis, men doktor 
Mallory är en främling för oss — 
och i vår ställning kan vi icke vara 
nog försiktiga i valet av nya bekant
skaper. 

Lilith böjde på huvudet och reste 
sig för att gå in i byggnaden. Men 
hon hade icke hunnit långt, förrän 
hon hörde moderns trippande steg 
bakom sig. 

— Kära Lilith, du skulle göra mig 
glad, om du ville avstå från din pro
menad och i stället åkte ut med mig. 
•sade hon. Jag vet nog, att du inte 
tycker det är roligt, men jag känner 
mig så ensam i dag, och du vet jag 
orkar inte gå. 

Lilith lovade att följa med henne, 
ehuru hon nog misstänkte att vad 
hennes mor önskade endast var att 
övervaka henne och förhindra ett 
nytt sammanträffande med den ståt
lige unge läkaren. 

Morgonen därpå lämnade doktor 
Mallory sitt hem i mycket dåligt 
humör. Han hade just mottagit ett 
brev från fru Ames, som skrev till 
honom m;ed så överdriven hövlighet, 

att det nästan var en förnärmelse. I 
brevet låg en check som honorar för 
för hans besök. Det stod klart för 
honom, att hon på detta sätt ville 
avskära varje förbindelse mellan ho
nom och Old Court. 

Mrs Ames hade lyckats i sittt upp
såt — doktor Mallory gav sig själv 
löftet att undvika varje samman
träffande med damerna på Old Court. 
Men samtidigt hade hon givit ytter
ligare näring åt det intresse och den 
nyfikenhet han kände vis-à-vis den 
unga flickan. Det förvirrade honom 
att hon kunde inge honom ett så 
starkt intryck av oskuld och upprik
tigt samtidigt med att allt hos henne 
syntes förråda att hon varit medspe-
lande i en eller annan mystisk trage
di eller drabbats av någon hemlig 
sorg. 

Han erinrade sig 'uttrycket i hen
nes ögon då hon blickade upp till ho
nom, liksom bönfallande att han 
skulle lätta den tragiska börda, som 
tyngde henne. Och ehuru han kän
de, att han icke förmådde hjälpa 
henne, hade han dock en förnimmelse 
att hans sympati och uppmuntran 

skulle skänka henne en viss tröst och 
lisa. 

Och att då bliva avvisad på detta 
bryska sätt, att förbjudas ett när
mande även under den tillfälliga be
kantskapens kyliga form var ett 
kännbart slag för hans stolthet och 
ägnat att dämpa hans känslor av 
sympati. 

Doktor Mallorys vrede och dåliga 
humör hade ännu icke hunnit avdun
sta, när han samma dags eftermid
dag mötte den person han minst av 
alla önskade träffa. 

En av lady Bambers största socia
la insatser var upprättandet av ett 
stort sjukhus i Shingle End några 
månader före damerna Ames an
komst till trakten. Det var en stor
slagen filantropisk handling och en 
betydelsefull händelse i samhällskrö-
nikan, men därmed var också allt
sammans slut. Sjukhusbyggnaden 
togs icke i bruk för sitt ursprungliga 
ändamål, ocJh sedan den stått tom 
någon tid apterades den till ett slags 
sällskaps- ©lier klubblokal. 

Då doktor Mallory på väg till en 
patient som bodde utanför samhällets 
hank och stör passerade klubbygg-

naden hade den just varit samlings
platsen för köpingens damer, vilka 
haft symöte och fru Cooke och hen
nes äldsta dotter Marjory kommo 
just ut därifrån. 

Doktorn lyfte på hatten och tänk
te just rida vidare då fru Cooke ro
pade på honom och bad om ett par 
minuters samtal. 

Mallory hoppade av hästen utan 
att helt dölja sitt missnöje. Han 
anade instinktivt att vad fru Cooke 
önskade icke var något annat än vissa 
upplysningar, som han var ohågad 
att giva. Men hon smålog vänligt mot 
honom och hyste hon de hemliga pla
ner han misstänkte henne för, så för
stod hon i allt fall att dölja dem syn
nerligen väl. 

— Jag ville bara fråga er, började 
hon, om ni inte kunde hjälpa mig till 
en skrivmaskin? 

— Kära fru Cooke., jag förstår 
mig inte alls på skrivmaskiner. Om 
det i stället varit ett stetoskop — 

(Forts.). 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Hemligheten. Av*". 
Samtal kring en präst. Av Marie 

Louise Ingeman. 
De svenske. Av Den fundersamma, 
"Liberi" —en äktenskapsroman. Ree. 

av H-t. H—n. 
Visdom och snusförnuft. 

Théet. 
Ett "Nej" till de blinda. 
»Où est la femme"? 
Moderna kläder. Av Bågna Peters. 
Måste äktenskapet betyda en miss= 

räkning? i 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Den utrikespolitiska barometern 
faller, därom råder icke tvivel. Vi 
gå mot oväder, hur pass allvarligt 
ocli långvarigt får framtiden utvisa. 

Frankrike har efter valet til'1 de
puteradekammaren blivit rött och rö
dare än vad man först antog — de 
borgerliga vänsterpartierna äro för 
sin maktställning beroende av socia
listerna och dessa synas — av tvång 
«lier hjärtats sympati — taga de 
största hänsyn till kommunisterna. 
. 'V änsterblockets ikraiv att rikets 
president Millerand iskall draga sig 
tillbalka är till sin upprinnelse 'socia
listiskt. Millerand Ihar som president 
forsyndat sig imot förpliktelsen att 
1 politiskt hänseende vara neutral — 
han har nämligen visat högersympa-

|'er' Ehuru det ännu ar några år 
var av hans 7-åriga presidentman-
ät måste han bort. 

Denna attack riktar sig sålunda 
® e blott mot den misshaglige presi-
enten uta.n arven mot [franska repu
gns statsförfattning. Hårt sat

is här mot hårt. Presidenten nekar 
?, }^a köra bort sig, och vänster-

0 et är beslutet att verkställa 
örningen. Det sistnämnda kom-

^ r naturligtvis att ske, eftersom 
-tik- r'ätten allti'd följer med 

o 6ni. Hen själva striden med dess 

Fr Pressen ägna'd att skada 
rike bådte i ekonomislkt och po-
avseende. 

kris'T an^S ^nSvariga regerings-
ena flM nU Försöken att för-
|a(jeg

B ^0TSerliga partierna miisslyc-

all !' ar en egen'domlig men 

Parti" • företeel'SB> att inga äro så 
Htf n* splittrade och inbördes 

ken a SOIm J'USt borgarne. Enig-
kan f Saan'man^la'llningen och styr-

lnQer mian ar"betarnej som 

är, att allt förblir vid det gamla, 
Marx och hans ministär återtaga 
makten med stöd av folkpartiet, soim 
har dragning, åt höger, centern, som 
är frisinnad, och demokraterna, den 
yttersta borgerliga gruppen åt vän
ster. Underförstått stödjes Marx' 
regering även av 'socialisterna. 

Härmed är iclke skadeståndsfrå
gans fredliga lösning viss för Tysk
lands del. Expertkommitténs förslag 
förutsätter nämligen, vissa författ
ningsändringar och för dessa finnes 
icke tiilräeklig majoritet i tyska 
riksdagen, om de tysknationella neka 
sin medverkan. 

Den engelska regeringen lever det 
osäkra liv imed hätfigt påkommande 
svaghetsanfall, som äro utmärkande 
för regeringar, vilka endast ha ett 
minoritetsparti bakom ryggen. Gång 
på gång hava. liberalerna, åtskilliga 
gånger utan all entusiasm, räddat 
MacDonald. Denne skulle för länge 
sedan störtats, om 'liberalerna haft 
ett gott program att gå till val på. 
Ett sådant finns icke häller på hö-
gerfråll. Den engelska politiken, 
förr så målmedveten och stark, är 
nu på ett för världen ödesdigert sätt 
splittrad och utan fasta mål, åtmin
stone utåt. 

Själva oroshärden för ögonblicket 
är emellertid sydöstra Europa. 

En statskupp ihar ägt rum i Ru
mänien, där den från kriget berömde 
generalen Averescu i spetsen för ett 
väldigt bondetåg dragit till Bu
karest och störtat regeringen. Rö
relsen synes vara av fascistisk natur 
oelh sålunda icke fientlig mot konun
gamakten. Betyder Averescus över
tagande av landets ledning krig med 
Ryssland för Beslsaralbiens skull eller 
fred? Denna fråga har faktiskt va
rit så överhängande, att de stora 
världstidningarnas krigskorrespon
denter redan begivit sig till Rumä-

Hemligheten. 
Hndmngenö under. 

men. 

^'rtinn.p,,. „ _ i 
iister 

<lr° sooia^ster eller koimmu-
yilka •• gives icke! — och 
stå Plnar det lVerMigen gäller, alltid 

Fö ' 
bilda ett starkt bor-

^°ûella 
rf '^a®s|kl°ck av de tyskna-
'il,k;i)artiet 9°^ centern imiss-

S^rkar ' v, ( ^rs^na'mn(la företrädd© 
da si^.. ö^reyn<piinkter, än de bå-
^ga ^r"ri^a grupperna kunde god-
irisejj tatet av hela regerings-

dess politiska villervalla 

Även i Albanien har en statskupp 
ägt rum, i det att nationalistiska fri
skaror rest sig imot landets regering 
odh slagit dess trupper. Bär är så
lunda fråga om inbördeskrig. 

Det antages att Italien står 'bakom 
kuppen. Man har i detta samman
hang anledning att lägga märke till 
den jugoslaviske utrikesministerns 
förklaring att; Jugoslavien icke kan 
förbli likgiltigt, om en främmande 
makt inblandar sig i Albaniens af

färer. 
Vissa militära steg som Italien 

vidtagit hava uppfattats som ett hot 
möt Turkiet och tecken på annek-
tionisplaner i fråga om turkiska om

råden. 
Stämningen i Japan synes allt

mera upphetsad mot Förenta stater
na på grund av förbudet mot japansk 
invandring. Pressen för ett hotfullt 
språk. Även ordet "krig" namnes. 

Den största oron inger emellertid 
den ryska bolscbevikipropagandan, 
vilken överallt synes finna överras
kande god jordmån. Ingenting go
res för att hindra dess verksamhet, 

faktiskt ingenting! 

Det kräves ofta lika mycket mod 
att med undergivenhet bära själens 
lidanden, som att vara lugn i kulreg

net från ett fientligt batteri. 
Napoleon I. 

Av 

I art. "Hemligheten" i förra num
ret redogjordes för en andningsöv
ning, vilken enligt den citerade en
gelske författaren James Douglas 
skulle kunna tillföra kroppen hälsa 
och ett plågat, rolöst sinne 'lugn med 
möjlighet till fortsatt andlig utveck
ling. 

Finnes något stöd för detta påstå
ende utöver mr Douglas egen per
sonliga erfarenhet? 

Tydligen har han hämtat sin kun
skap från de indiska Yoga-systemen 
vilka under de senaste decennierna 
vunnit (beaktande också i andra län
der, särskilt England och Amerika. 
I dessa system spela andningsövnin
gar en viktig roll. 

Den berömde amerikanske psyko
logen ocih filosofen William James 
har i sitt arbete "Människans dolda 
krafter" berört föreliggande ämne. 
Han skriver bl. a.: "Från urminnes 
tider ha indiska sökare av fullkomlig-
het bedrivit övningar enligt yoga-
systemen. Det resultat man sagt sig 
uppnå och som förvisso också inty
gats av opartiska domare är karak
tärsstyrka, personlig kraft, själens 
orubblighet". 

Därefter berättar han om en per
sonlig vän, som genom andningsöv
ningar, tankekoncentration och vissa 
viljeövningar, sådana de återfinnas 
i yoga-systemen, .synes ha lyckats 
aktualisera allt djupare och djupare 
skikt av vilja samt moralisk och in
tellektuell kraft hos sig själv och 
även sluppit ifrån ett elakartat 
själslidande, varmed han dragits i 
flera år. "Han har", säges det i 
fortsättningen, "med likgiltighet be
stått yttre prov, rest på tredje klass 
på afrikanska järnvägar, bott med 
de fattigaste araber och delat deras 
för honom ovanliga föda, allt med 
det största jämnmod. Hans intresse 
för vissa saker har ställts på de hår
daste prov, och ingenting synes mig 
märkligare än den förändrade mora
liska ton, varmed han berättar om 
situationen. En djupgående föränd
ring har förvisso ägt rum i det sätt, 
varpå hans själsorganism fungerar. 
Utrustningen har förändrats, och 
hans vilja har en annan spännkraft 
än förut". 

Går man sedan till en yoga-urkund 
finner man en ingående redogörelse 
för de omskrivna andningsövningar-
ne, vilka äro satta fullständigt i sy
stem. 

"Andning är liv", säges det inled
ningsvis. "Det nyfödda barnet gör 
en djup inandning, kvarhåller luften 
för ett ögonblick för att utdraga 
därur dess livgivande kraft och oit-
andas den sedan i en långdragen kla
gan — se, dess liv på jorden har be
gynt! Åldringen flämtar svagt ef
ter luft, upphör att andas och jorde
livet har nått sitt slut. Från bar
nets första andetag till den döende 
åldringens sista suck är livet en en
da fortsatt andning. 

Andningen är kroppens viktigaste 

funktion odh av avgörande betydelse 
för alla dess övriga funktioner. Man 
kan leva i veckor utan föda, i dagar 
utan vatten men vid förhindrad and
ning är livet en fråga endast om mi
nuter." 

Liksom vi här i Västerlandet i det 
fulla utnyttjandet av lungornas and
ningsförmåga se förutsättningen för 
kroppslig hälsa, göra även yoga-sy
stemen det, dhuru de, vilket vi icke 
gitta åstadkomma, kräva att denna 
kunskap också skall omsättas i hand
ling. 

Under det att de västerländska fy
siologerna se andningens betydelse i 
blodets syrsättning ha de hinduiska 
yogis ett tillägg att göra. Luften 
innehåller, enligt deras åsikt, något 
rr^ra, än syre, kväve och kolsyra, 
nämligen "prana", vilken icke är en 
kemisk beståndsdel utan en allestä
des verksam kraft, varav livets upp
rätthållande beror, livskraften. Pra
na upptages av kroppen samtidigt 
med syret och tillföres nervsystemet, 
skänkande det styrka och vitalitet. 

När det gäller kroppens allmänna 
välbefinnande lägga yogis huvudvik
ten på att lungorna med en jämn, 
lugnt utförd inandning fullständigt 
fyllas, att luften kvarhålles några 
sekunder och sedan långsamt utan
das. Andningen måste ske genom 
näsan. 

En mängd anvisningar lämnas 
ifråga om andnings- och gymnastis
ka övningar, gående ut på att öka 
lungornas andningskapacitet, men 
äro alltför vidlyftiga för att här 
återgivas. 

Vi' övergå i stället till det, som är 
intressantare, nämligen den "rytmi
ska andning", om vilken 'mr Douglas 
med sådan entusiasm yttrat sig. 

Yogis kalla denna andningsmetod 
(se art. i föregående nummer!) psy
kisk, stående i samband med själs
livet. 

Dess betydelse ligger i själva ryt
men, "takt-tu, takt-tu", vilken måste 
sammanfalla med hjärtats slag. Man 
kan till en början följa dem genom 
att känna sig själv på pulsen. Efter 
någon tids övning behöver man icke 
denna (hjälp, på grund av att den 
rytmiska andningen, sedan den in-
lärts, framkallar en tydligt förnim
bar och mycket behaglig vibration 
genom hela kroppen, vilken kännes 
som ett stort lugnt pulserande hjärta. 

Denna andningsövning, vilken bör 
ske utan ansträngning och med grad
vis ökning, är samtidigt en övning 
i tankekoncentration. Hur svårt är 
det icke att jämt och utan avbrott 
upprätthålla andningens rytm. För 
att så skall ske, måste tanken ute
slutande bindas vid uppgiften! 

Först när man så fullständigt be
härskar metoden, att man icke läng
re behöver räkna, utan den rytmiska 
andningen försiggår i det närmaste 
automatiskt, är man rustad att gå 
vidare. 

Det är intressant att se hur yogis 

Samtal kring en präst. 
Av MABIE LOUISE INGEMAN. 

Några damer sutto församlade en 
söndagseftermiddag. 

Konversationen flöt fridfullt 
framåt, det ena ämnet i det andra. 
En av de närvarande kom att nämna 
att hon varit i kyrkan på förmidda
gen och hört en utmärkt predikan av 
en viss namngiven präst. 

— Är han en god talare? frågade 
en av sällskapet, som icke varit i 
kyrkan på mycket länge. 

— God är för litet sagt, svarade 
den tillfrågade. Han är en talare 
som söker sin like. 

Det blev tyst. Alla sutto och und
rade hurudan denna predikan kunde 
ha varit som ingen präst kunde pre
dika maken till. 

Så sade en av damerna: 
—• Det är märkvärdigt, jag har 

också hört denne vältalare predika, 
men mig gav han ingenting av vad 
jag vänta,t. Och detta gäller för 
övrigt inte bara 'honom. Jag har un
der den senaste tiden gått ur kyrka 
i kyrka för att kunna bilda mig en 
uppfattning om prästernas ställning 
till den närvarande tiden, men ingen 
har sagt något som direkt berört min 
själ. Man har talat över texterna, 
mycket bra kanske, men för mig som 
lever nu i en kritisk och hopplös tid 
gav det ingenting, som jag kunde bä
ra med mig och minnas. 

— Nej, men ... fru Alander, det 
hade jag då aldrig väntat! 

Förebråelsen kom från en gammal 

sedan sekler tillbaka med den ryt
miska andningen kombinerat den 
självsuggestion både i kroppsligt och 
själsligt hänseende som den s. k. mo
därna psykologien, företrädd av M. 
Coué, professor Baudouin m. fl., un
der de senaste decennierna utfunnit 
och tillämpat. 

Under den rytmiska andningen in
giva sig yogis, om de tänka på krop
pens hälsa, föreställningen om att de 
med varje andetag lupptaga stora 
mängder av prana, livskraften, vil
ken de 'dirigera till kroppens alla 
delar under livlig och allvarlig åstun-
dan om hälsa. 

Är det fråga om själslig hygien 
samla de sig på samma absoluta sätt 
om de önskemål de hysa, åstundande 
lugn, mod, förtröstan, dygder! 

Religiösa betraktelser kunna un
der detta tillstånd av kroppslig och 
själslig harmoni och tankekoncen
tration skänka en behållning lika 
oanat rik som lyckogivande. 

Som man ser, är allt detta ett be
styrkande av mr Douglas' av de fle
sta antagligen med misstro mottag
na uttalande. 

Att deras misstro skulle ha över
vunnits av vad här ovan sagts är icke 
troligt. Avsikten har icke häller 
varit att värva några proselyter, utan 
endast att rikta läsekretsens upp
märksamhet på en dock intressant 
fråga. För den som så önskar står 
det ju fritt att genom egna under
sökningar taga reda på om saken har 
någon sannrngskärna ! 

(Forts). 

silverhårig dam, åtföljd av ett mum
mel av de övriga närvarande-

— Ja, jag vet, fortsatte talarin-
nan, att ett omdöme som detta kan 
synas obef ogat. Men icke förthy för
håller det sig verkligen så, att jag 
mer än en gång lämnat kyrkan i en 
trött och besviken stämning. Jag 
hade gått dit, emedan jag sökte en 
bekräftelse på vad jag själv tänkt och 
känt i denna tid, men denna bekräf
telse gavs mig icke. Och jag tror 
mig veta varpå det beror. Nutidens 
präster äro för utåtvända, för myc
ket upptagna av denna världens be
styr, för lika oss andra. De äro äm
betsmän i långt högre grad än Kristi 
sanna och ödmjuka förkunnare. 

— Ni har fullkomligt rätt, inföll 
en mörkhårig dam med drömmande, 
djupa ögon, en präst nu för tiden 
uppslukas av sina ämbetsåligganden. 
Vid sidan av sitt prästerliga kall kan 
han ju vara kommunalman, före
dragshållare, advokat eller nästan 
vad som helst, som ingenting har 
med Guds rike att göra, och som han 
helt och hållet borde överlämna åt 
herrarna av denna världen. 

— Men, mina damer, vilka åsik
ter! Det var fortfarande den gamla 
silverhåriga damen som höjde sin 
förebrående stämma. — Jag är för
vånad, ja, helt enkelt förvånad. En 
präst är väl dock en präst, och även 
om han sysslar med aldrig det vid 
sidan av, kan ju detta icke utgöra 
något hinder för honom att som en 
sann Herrans tjänare oförvitligt skö
ta sitt kall. 

— Absolut inte kan det, inföll den 
första opponenten. Skall en präst 
vara en sann Kristi tjänare måste 
han följa Kristus. Han får icke va
ra socialt fåfäng, icke tjäna Mam
mon i gärning eller ord. I hela isin 
handel odh vandel måste han fram
stå såsom en verklig föresyn av an
språkslöshet, ödmjukhet och kärleks
fullhet för människorna. Strängt 
taget behöver han icke vara någon 
vältalare. Det finns det som träfar 
människohjärtat djupare än vältalig
het. Han bör betrakta sin försam
ling som sina bröder och systrar, vil
ka han nalkas intimt och hjärtligt 
samtalande, icke predikande i slen
trianmässig mening. För andra må 
de vara människor med den och den 
uppgiften eller den och den samhälls
ställningen, men för prästen endast 
själar och medvandrare på vägen till 
Guds rike. Hans dörr bör aldrig 
vara stängd för den, som behöver 
honom, hans tid aldrig så upptagen, 
att den ej först oöh främst räcker till 
för själarnas nöd. Kan ni säga mig, 
mina damer, vart den enskilde skall 
vända sig, när tvivel, grubbel och 
andlig oro börjar vakna? Vänner 
och anhöriga har han kanske inga, 
o. även om han har det är det måhän
da svårt för honom att tala med dem 
om dessa ting. Och prästen har icke 
tid. Detta ämbete som är inrättat 
och beståndande på grund av mänsk
lighetens andliga behov har avlägs
nats från sin ursprungliga bestäm-
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