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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-
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DAM-KOFTOR 
har nu inkommit. 
Vi erbjuda rikaste ur
val i såväl eleganta 
som enklare kvalitéer 

till 
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HERM. MEETHS A.-Q 

"VoUmmS-l/hztAi 

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 
KUNGSPOD.T5PLAT5F 

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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K̂ yck tillätes gärna om "Kvin-
„ornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 
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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. 
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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. 
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<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-
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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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melse och mer och mer blivit ett 
skrivgöra med ett officiellt tal en 
gång i veckan. 

Det blev ånyo tyst. 
En dov stridsstämning utbredde 

sig över det istora vackra, nyss i en 
få fridfull ®ön dagsstämning försänk
ta rummet. Den gamla silverhåriga 
damen satt röd och upprörd. Tre 
ögonpar hängde förväntansfullt och 
vädjande fast vid hennes ansikte, me
dan de övriga tre paren med ett ut
tryck av tyst instämmande blickade 
bort mot den senaste talarinnan. 

Det var den silverhåriga som bröt 
tystnaden. Hennes stämma var så 
underligt beslöjad och vibrerande, då 
hon denna gång talade. 

— Jag har här endast hört vad 
allmänheten väntar av prästerna, ytt
rade hon, men inte ett ord om vad 
samma allmänhet är skyldig präster
na för att de på så sätt som önskas 
skulle kunna fullgöra sitt kall. Man 
kan icke överhopa en människa med 
löpande göromål och samtidigt be
gära att hon skall ha obegränsad tid 
för samtal med enskilda. Och detta 
är just vad vårt nutida samhälle gör. 
Jag känner något till saken och vå
gar säga, att det är en mycket svår 
uppgift att vara präst. Kanske i all 
synnerhet för dem som bli det av in
re övertygelse, i innerlig, uppriktig 
längtan att följa Kristus och bli sina 
medmänniskor till nytta och gagn. 
Så drömma de innan. — Men så 
kommer verkligheten och det är nå
got helt annat. Den fordrar först 
och främst att de oklanderligt skola 
fullgöra sina många och i vissa för
samlingar på landet nästan orimligt 
tilltagna ämbetsåligganden. Och 
där borta, i någon vrå av vårt land, 
i en främmande och kanske hätskt 
sinnad omgivning slocknar småning
om under en växande arbetsbörda den 
unge prästens hänförelse ut. Han 
blir både andligen och lekamligen 
utsliten, innan han någonsin hunnit 
börja sitt stora drömda andliga kall. 
Jag vet en präst, — nej, jag skall 
icke berätta det! Det finns så mån
ga sådana som han. Många som gå 
korsets väg på det sätt de minst 
tänkt sig. Många för vilka dessa 
kallets tudelade krav mellan andligt 
och värdsligt blir en i.sig själv olös
lig konflikt, som i förtid bryter och 
förlamar deras krafter. Men vi ha 
ingen förståelse för isjälva villkoren 
— vi se och kritisera endast resulta
tet. Jag tror för min idel icke att 
våra dagars andliga äro värdsligare 
sinnade än deras ämbetsbröder förr 
i tiden, men tiden själv är sådan, 
att befogenheten att utöva ett rent 
andligt kall, på vilket område det 
vara månde, blir mer och mer kring
skuren av materiella existensplikter. 
Och det är blint och orättvist att 
skylla på ett fåtal att hela mänsk
ligheten kommit på vilsen väg. Jag 
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De svenske. 
Det står en tusenlhövdad manna-

skara utanför én tidnings telegram-
fönster. Den står tyst' ooh tåligt 
förbidande, män i alla åldrar och av 
alla stånd, pojkar och ynglingar. 

Den står där ännu, när en timme 
gått. Samma sega uthålliga väntan 
inför något, som skall hända. 

Ständigt flyga blickar,ne sökande 
upp mot det istora depesch fönstret. 

Plötsligt sker något. Det hela 
utspelas på några korta sekunder. 

Man ser dessa tusen huvud lyftas 
i en stolt, kastning, dessa tusen an
sikten utstråla en samfälld intensiv 

Himlens valv tyckes i samma 
ögonblick lyftas vid det spontant ut
brytande brusande jubel, sam stiger 
ur varje bröst. Först ett unisont 
skri av triumf, som sedan samlar sig 
i rungande hurrarop, vilka åter och 
åter tagas urpp och rulla ut över sta
den. 

V,ad är det som sätter alla dessa 
sinnen i brand, som förenär alla dessa 
hjärtan och framkallar denna sam
fällda stormande glädjeyttring? -
I det stora- nyhetsfönstret har hängts 
ut ett anslag: "Sverige segrar över 
Egypten. 5 mål mot 0." 

Alltså detta! Pä Stadion i Pari 
har ett lag svenska fotbollsspelare 
besegrat ett annat lands spellag och 
fört de svenska färgerna till seger. 
På 'främmande mark odh inför en 
åskådaremasisa, isom ingen räkna 
kan, har den svenska flaggan flugit 
i topp, berättande om de svenskes 
bragd. 

Saken i sig själv är rätt betydelse
lös — några svenska ynglingar ha 
skött sig bra i en idrottslek, det är 
allt. Men det märkliga är att denna 
svenska framgång förmår utlösa en 
så stormande glädje i de hemmava
rande landsmännens hjärtan, en 
glädje utan ett enda missljud. Det 
är icke fotbollsspelarne själva det 
gäller —• segern är svensk.. Därav 
jublet, triumfen, stoltheten. 

Det är nationalkänslan som talar, 
därom iråder icke tvivel. På spor
tens område känna vi oss solidariska, 
Såsom i sanning ett folk, glädjas vi 
utan hänsyn till klass eller parti 
uppriktigt över de våras framgångar. 
Vi äro ivriga att erkänna förmågan, 
att hjälpa fram de dugliga, att la
gerkransa segrairne. Kanske kommer 
en gång den lyckliga tid, då detta 
skall gälla ioke endast ifråga om de 
svensikar, som förmå att sparka kraf
tigt oöh skickligt, att springa fort, 
att hoppa högt, att boxas och brot
tas utan även öm konstens., litteratu
rens, den vetenskapliga forskningens, 
det redbara, idoga arbetets män och 
kvinnor. 

Ben fundersamma. 

PÄRLOR 
.i 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

tjfCJ&idezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

y 

är en gammal människa, och jag .sä
ger ur djupet av mitt hjärta, att in
genting är sig likt som det var förr. 
Händerna kanske besitta mera nu, 
men själarna äro långt, långt fatti
gare. 

— Men just därför, invände den 
första talarinnan. Om vi äro på vil
sen väg, vem skall leda rätt igen om 
icke just de som äro -satta till våra 
andliga ledare? 

Den gamla såg stilla och leende på 
henne. 

— Det kommer, om det skall kom
ma, sade hon. Det är min tro. Men 
det händer också att mänskligheten 
just nu är inne i ett skede, då något 
skall fullbordas varom vi intet veta. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

S V E A  
Göteborg. 

Liberi — en ähten 
ehaperomm 

Det är icke ofta en bok av Ernst 
Zahn påkallar så många invändnin
gar som hans nyligen å Lindblads 
förlag i svensk översättning utgivna 
äktenskapsroman "Liberi". 

Bland de många författare, som 
rikta den nutida centraleuropeiska 
litteraturmarknaden med en gedigen 
och oerhört populär hembygdsskild
ring torde Zahn vara en av de allra 
främsta. Hans förebild och andlisra 
frände är måhända snarast Frenssen. 
Liksom denne älskar han att införa 
läsaren i en miljö av bygdernas sön
dagsmänniskor, och hos båda åter
finner man samma djupa andakt in
för liv och kultur, samma kärlek till 
hembygden, samma, religiösa grund
stämning. 

Ur denna synpunkt blir Liberi lik
som en avvikelse från vägen. Man 
behöver icke rygga tillbaka för själ
va problemet i boken: att en i ett 
olyckligt äktenskap med en sjuk och 
ondsint kvinna fastsmidd man kan 
gripas av böjelse för en annan. Man 
kan till och med hysa övertygelsen, 
att kärleken är en känsla, som icke 
låter befalla, sig, ooh att även en i 
världens ögon brottslig känsla i sig 
själv kan vara. ren som snö. 

Men när man tar på sina skuldror 
den ingalunda lätta uppgiften att 
skildra tre människoöden, man, hu
stru och en tredje part, kan man av 
skildringen vänta den psykologiska 
rättvisa, som fransmannen åsyftar 
med sitt bekanta: "Att förstå allt är 
att allt förlåta." 

Det är häri Zahn brister. Han har 
icke ett ögonblick opartiskt iklätt sig 
hustruns kläder, sett med hennes 
ögon eller lidit med hennes hjärta. 
Han ser i Therese endast den vresiga, 
inbundna sjuklingen, som fördystrar 
hemmet och blir en tålamodsprövan
de börda för sin man . Skratt, gläd
je, förtrolighet äro bannlysta från 
Liberi' hus — och skulden är hu
struns. 

Men innan det kom därhän? :— 
Läsaren har en känsla av att mycket 
utkämpats inom Therese, innan hon 
rest en sådan köldens och bitterhe
tens mur mellan sig och yttervärl
den. Äktenskapet är beslutat av 
föräldrarna, odh »mannen har aldrig 
älskat henne. Sedan hon märkts av 
•en livsfarlig, tärande sjukdom, som 
inverkar menligt på hennes lynne, 
fördrar han allt, men ej mera. Det 
finns i hans jämna, ljumma, över
lägsna tålamod ej en gnista av den 
ömma, deltagande känsla en stac
kars sjuk och lidande människa be
höver. Man förstår, att Therese ej 
har så stora anledningar till glädje. 

Så kommer den tredje parten, en 
brorsdotter till Therese, in i famil
jen. Hon är ung, frisk gladlynt, in
ställsam. Liberi gör jämförelser i 
det tysta och omedvetna. Det är så 
självklart att de skola utfalla till den 
unga flickans förmån. Man förstår 
även Liberi. Vad man däremot icke 
förstår, är att Zahn lägger skildrin
gen på så sätt, att det blir Liberi 
som kommer att framstå såsom den 
hårdast prövade av makarna i det 
tryckande, stumma drama som där
efter utvecklas. Opartiskt sett är 
det väl i stället kring hustrun den 
djupaste tragedien samlar sig. Liberi 
har ännu hopp, men för henne är 
allt skövlat — till och med medlidan
det. 

Det som nu if öl jer — Thereses de
sperata uppehållande av livsgnistan, 
tills Liberi' alla. förhoppningar äro 
omintetgjorda och han står lika fat
tig som hon själv — verkar som en 
hemsk och beklämmande konstruk
tion. En konstruktion som blott gör 
slagskuggorna ännu svartare kring 
den kvinnogestalt, som hela. boken 
igenom själv förblivit endast den 
groteska skuggan av en människa. 
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Tillverkade av ogummerad och oklistrad 
smerting äro 
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smidigare och luftigare än andra dylika 
Detta jämte hållbarhet och elegans har 

gjort dem till damernas favorit. 
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för alltid på lager alla 
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Visdom ocb snusförtiuft. 

Ju ädlare blod, desto mindre hög
mod. 

Landsbygden när, staden tär. 
* 

Ingen tage sig en hustru, utan att 
han kan iföda två. 

* 

Nöd är att hava barn och icke 
bröd. 

En god granne är bättre än en bro
der i annan stad. 

* • 

Lika för lika, om vänskap skall 
bestå. 

* 

Små barn traimpa på moderns för
kläde, de stora .på hennes hjärta. 

* 

Den plånbok är tom, i vilken an
dras sedlar ligga. 

* 

Den som köper vad han icke be
höver, måste ofta sälja vad han icke 
kan undvara. 

skodon till fabrikspriser. 

Cbcet och dess 
historia. 

Hur många av de millioner män
niskor, som dagligen njuta av sitt 
thé ägna väl en tanke åt frågan, var
ifrån dessa små bruna blad. varav de 

* 

tillreda sin dryck härstamma eller 
vilken procedur de undergått, innan 
de blivit en saliufärdig vara. 

Enligt en kinesisk legend går 
théets historia tillbaka, till 3,000 år 
före Kristi födelse. Även om man 
lämnar legenden ooh håller sig till 
vad som är känt och bevisat, äger 
théet en aktningsvärd ålder — man 
vet med visshet, att det var en all
män dryck i Kina på 700-talet. 

Till Europa nådde ryktet om den
na dryck emellertid ej förrän efter 
1517, då portugiserna kommo till 
Kina. Förtjänsten av att ha infört 
théet till de europeiska länderna till
kommer emellertid holländarna, som 
på Java lärde känna drycken av ki
neser. 

Först 1658 började thé, till högt 
pris serveras på kaffehusen i Lon
don. Nämnda år i september månad 
lästes följande annons i "Mercurius 
Politicus": Den utmärkta av alla lä
kare rekommenderade kinesiska dryc
ken, som av kineserna själva kallas 
Tcha, av andra nationer Tay, thé 
serveras där och där. 

T Kina som ju är thébuskens 
egentliga hemland, anlägges ett thé-
plantage oifta mellan risfälten eller 
på terrassformiga kullar. Små all
tid gröna träd eller buskar med vita 
eller rosafärgade 'blommor draga där 
städse uppmärksamheten till sig. 

Vid skördetiden äro hundratals 
flickor, ja, till och med barn i fem-
årsåldern sysselsatta med insamlan
det av bladen. På en veckas tid må
ste skörden vara fullbordad. Rast-

merkurtvåleI  
skonar 

Krymper ej ylie> 
na 

\ Hemligheten med vår / 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 
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Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 
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löst repa de små med sina flinka hän
der bladen från buskarna och kasta 
dem i korgar, som äro placerade pa 
deras rygg. Den första skörden är 
den värdefullaste av de tre eller fyra 
som thébusken årligen bjuder. Bla
den äro nämligen i slutet av april 
späda och välluktande ooh lämna de 
finaste thésorterna. Själva théblom-
morna användas icke vid thébered-

ningen. 

Men med avplockandet av de fn 
ska, gröna bladen är icke arbetet me 
théberedningen färdigt. Det åter 
står en hel del procedurer innan thée 
kan exporteras. Vanligtvis »kil,F 

man på grund av färgen mellan 

huvudgrupper av thésorter, 
svart och grönt thé. lör att er- a 
svart thé låter man bladen, utbre ^ 
på träramar överspända me n' • 
vissna något, så att de förlora 
styvhet. Därefter rullas de. -Kö
ningen försiggick i Kina arspr o 

ligen ,„cd händerna .11« 
men nu liar man även till f . 
bete tagit maskintekniken ti ^ 

De av rullningsmaskinen 1 ^ 
klump sammanprässade bl» e ^ 

handlas därefter i «a n13^ "1 ' ^er 

skiljer dem från varandra, v ^ 

de underkastas den 
jäsningsproceduren (1 tur av 

som äger rum vid en bladen 
35 à 40 gr. De fåc^ta 
sammanhopas och fa 

med dukar så länge a _fjj,rffen"-
den karaktäristiska 
Efter jäsningen, kommer tork» 

Solen bleker! 
Prover sändas 

men våra ljus- och tv' diner m°t? 

tyger, Möbeltyger o. Mi 
i åratal dess inverkan. 
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i särskilda maskiner. Grönt thé er-
hålles på så sätt att bladen genast 
utan föregående jäsningsprocess ro
stas, rullas och vridas samman. Bla
den måste under denna behandling 
ständigt omröras till förekommande 
av brunfärgning ocih den fullständi
ga torkningen sker med stor försik
tighet. 

Sedan théet torkats, sorterats och 
eventuellt blandats är det färdigt för 
inpackning. En stor del av det thé 
som konsumeras i eller utföres från 
Rys'sland föres dit med karavaner — 
detta innan mandschuriska järnvä
gen öppnades — och fick därav nam
net karavanthé eller ryskt thé. Det 
ryska tliéet anses särskilt gott dock 
ej därför att det förts dit landvägen 
utan därför att ryssarna ej köpa 
stonbladigt, svagt thé, utan föredraga 
de småbladiga, kraftiga och mer aro
matiska. sorterna. 

f j s n  
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Denna sker i Kina i särskilda ugnar, 
eldade med träkol. I Indien sker 
wkningen eller röstningen av théet 

Vld en temperatur av 80—125 gr. 
^elst en ström av upphettad luft 

6tt "nej" åt de 
blinda. 

Världen är underlig, och männi
skorna oberäkneliga! 

Reflexionen föranledes av Göte
borgs stadsfullmäktiges avslag av 
hrr Garlbrings och Sjödahls motion 
om fria spårvägsresor för de blinda. 

När en dylik motion framlägges, 
anser man att utgången ej skulle 
kunna bliva mera än en. Det gäller 
här en grupp olyckligt lottade med
människor, som i högsta grad äro 
förtjänta av den lindring andras stöd 
och. hjälp kunna skänka i deras red
liga strävanden att trots ett hårt öde 
bli nyttiga samhällsmedlemmar. 
Varje människa vet, vilka duktiga 
hantverkare de blinda äro i den yr
kesgren som de framför andra gjort 
till sin: borst- och korgbinderiet. 

Men i ett äro de hjälplösa: de kun
na icke se. Varje rörelse ute i det 
fria innebär för dem tusen faror. 
Vem har ej observerat det nervösa 
muskelspelet i en blinds anlete, då 
han står på en trottoarkant, lyssnan
de till alla dessa ljud av rullande 
hjul och tutande bilar, som fylla den 
värld han icke kan skönja? — Ett 
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Ulitb. 
Ro MH]ST 

Av IPavïnm* 

uktoriserad översättning av 

Margareta Iieijkel. 

f} g ° 
Ja„ av^röt honom med ett leende: 
ha eii ju inte, att ni själv skall 
ställen 

:rien ^0lnmer så många 
ssojj htt ^ känner kanske någon 
4a? r 0n' oc^ !Som gärna lånar ut 

radn ^ ®ör iag inte, proteste-
e doktor Mallory. 
TU Orw^l 

'aPpt ®av emellertid icke 

C väl mte göra mig den 

hattet foi1söka fâ tag i någon, 
jj °n me<^ instälLsamt le-

^a£geri ir ^a^arens dotter, Susan 
^ k°ntö^''' 80111 öns'iar utbilda sig 

rt8t. Jag ville gärna kom

ma lady Bamber i förköpet och skaf
fa henne maskinen. Vad var det nu 
för typ hon önskade sig? 1 ru Cooke 
rynkade eftersinnande pannan. — 
Det var antingen en Barloch eller 
en Hammond eller —- å, vänta ett 
ögonblick — Susan är där inne, och 
jag springer in oöh fragar henne. 

Doktor Mallory protesterade under 
hänvisning till att han hade bråttom, 
men fru Gooke slog avvisande ut med 
handen »och förklarade, att hon skulle 
vara tillbaka om ett ögonblick. Hon 
skyndade in i klubbyggnaden och 
lämnade Marjory ensam med doktor 

Mallory. 
Så likt mamma, utbrast hon. 

Annars är det bara hennes egna an
gelägenheter som betyda något, men 
nu tänker hon bara pa att komma 

lady Bamber i förköpet. 
Hennes uppriktighet roade dok

torn. 
Ni är tydligen icke synnerligen 

intresserad av filantropiskt arbete, 

fröken Marjory. 
— Jag hatar det, svarade den un

ga flickan ärligt. Då vi flyttade hit 
trodde jag, att vi skulle slippa de 
där dumheterna, men mamma är än-

steg, en oförsiktighet, och hans öde 
kan vara beseglat. Han är ständigt 
hänvisad till sin hörsels och instinkts 
skärpa, eller till sin ledsagares upp
märksamhet. En nervspännande, en 
tålamodsprövande tillvaro! Om nå
gon så behöver väl först och främst 
den blinde de moderna kommunika
tionsmedlens hjälp. 

Men här kommer en ekonomisk och 
ofta avgörande synpunkt. Det är 
kostbart för den blinde att färdas på 
spårvagn, då han utom den egna av
giften ofta även måste erlägga sin 
ledsagares. Måhända är denna av
gift i många, fall oöverkomlig för 
honom. Man får inte glömma, att 
han upptagit sin kamp för tillvaron 
utan människans förnämsta redskap: 
synen. Man får inte glömma, att 
han trots de redligaste strävanden 
alltid skäll stå sämre ställd i kon
kurrensen om levebrödet än sina 
lyckligare lottade medmänniskor. 
Och allra sist: vi lyckligare lottade 
borde icke glömma, att det är vår 
självskrivna, plikt att på allt sätt sö
ka underlätta de blindes väg genom 
livet. 

Skulle det verkligen betyda något 
för ett samhälle, så stort och rikt 
som Göteborgs, om dess lilla kontin
gent av blinda invånare fingo färdas 
gratis på våra ofta icke fullsatta 
spårvagnar? Finns det en enda med
borgare i vår stad, som skulle miss
unna dem denna lilla fördel i deras 
stora olycka? 

Helt säkert ingen! Stat, samhälle 
och enskilda, behjärtade personer ha 
i andra avseenden tagit sig an de 
blindas sak och organiserat de skolor 
och föreningar, som framför allt 
hjälpt dem till självhjälp. Men i och 
med att våra. städers gatutrafik bli
vit allt riskfullare infinner sig som 
ett självfallet led i detta organisa
tionsarbete kravet på att vi här, så
som i utlandet, skola, bereda de blinda 
möjlighet till gratisutnyttjände av 
stadens kommunikationsmedel. Det 
är ingen fattighjälp! Intet privile
gium. Endast ett välordnat samhäl
les solklara plikt. 

När två behjärtade män under se
naste plenum framlade motionen i 

vår stadsrepresentation fanns det väl 
heller ingen, som kunde hysa tvivel 
om att en sådan motion med ack
lamation skulle bifallas. Bakom mo
tionärerna, det visste man, stod en 
liten grupp blinda medmänniskor, 
som av Göteborgs stora rika stad 
begärde den lättnad i sin oförskyll
da ooh prövande lott att få åka gra
tis pa dess spårvagnar. 

Och staden avslog. 

Ett märkligt avslag i en märklig 
tid! 

Vesitigia terrent. 

Où est la femme? 
Var har det bekanta franska ut

trycket Ou est la. femme? (Var är 
kvinnan?), vanligçn använt i oför
delaktig bemärkelse, kommit ifrån? 

Uppfattningen att en mans onda 
gärningar inspireras av en kvinna är 
ju uråldrig — berättelsen om Adam 
och Eva. vittnar därom. 

Det berättas att konung Karl III 
av Spanien (1716—88) var så över-
tygad om kvinnans .ständiga med-
skuld, att hans stående ifråga när det 
gällde att få en komplott utredd var: 
Vad heter hon?" 

Den engelske romanförfattaren 
Richardson, död 1761, säger i "Sir 
Charles Grandison": "Bakom ett så
dant intrigspel måste det stå en 
kvinna!" 

Själva det franska ordstävet: "Var 
är kvinnan?" torde leda sin upprin
nelse från Alexander Dumas" drama 
"Les Mohican's de Paris" (1864). 

Det har begåtts en förbrytelse. Po
lisen anställer efterforskningar och 
finner i trädgården spår, som synas 
visa, att en kvinna är delaktig i 
brottet. 

Följande samtal utspinner sig mel
lan polismannen Jackal ooh Mme 
Desmaret: 

Han: — Är det inte det jag all
tid sagt! Sök reda på kvinnan! Den 
här gången är kvinnan funnen. 

Hon: — Tror ni då, att det är en 
kvinna, inblandad i den här skaen. 

Han: — Det är en kvinna med i 
alla saker. Så fort jag får en rap
port säger jag: Tag reda på kvinnan! 
Man tar reda på henne. När hon är 
funnen 

Hon: — Vad då? 
Han: — Då finner man snart man

nen! 

• loT Asklunds 
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lïïoderna kläder. 
Jag hade låtit sy en modern kläd-

ning. 
Naturligtvis blev den beställd i 

elfte timmen och hemburen i sista 
minuten. Jag stod redan ondulerad, 
friserad, manicurerad och chausse-
rad, när min stackars sömmerska 
kom rusande med den för att full
borda stassen. 

Det- är mig ännu i denna stund 
en gåta, hur hon fick den på mig. 
Den uppfyllde nämligen alla tänk
bara anspråk på en modern linje, var 
smal, rak, utan höfter, trång som 
ett ålskinn. Men hon lyckades. Hon 
lyckades ej blott trolla den på, utan 

även att trolla bort alla dessa oe-
gentligheter i linjer, varmed en 
självständig och efterbliven natur 
utrustat oss stackars kvinnor. Och 
efter en sista justering av sitt mäs
terverk sade hon stolt: 

— Nu är fröken så fin att hon 
kan flyga. 

Jag vet inte om traditionen före
skriver någon särskild högtidsblåsa 
för en färd i luften. För min del 
skulle jag emellertid endast bort på 
en vanlig jordisk, men väldigt fin 
middag. 

Min nya klädning gjorde furore. 
Damerna sågo ögonblickligen att den 
var modern, och herrarna att den på 
håret var lik alla de andra damer
nas. Och dylikt inger förtroende. 

Jag kom hem st-ormiförtjust, men 

•yï^ïy/y-
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Ett slående bevis på Rinso's 
överlägsenhet. 

VI hava tidigare påstått, att Rinso icKe är något vanligt tvätt

medel, och att det icKe sKall bedömas efter paKetets storlek. 

Ovanstående bild är ett tydligt bevis på skillnaden mellan Rinso 

och andra tvättmedel. Denna bild är ett fotografi av ett 4 '/a kg. 

tvålgelé, som åstadkommits genom upplösning av ett paket Rinso 

i 4 V» liter vatten. En sådan fast massa kan endast erhållas från 

ett tvättmedel av högsta rang, och då man jämför det lilla Rinso-

paketet med massans storlek, ser man, att här är fråga om ett 

;vättmedel, som är enastående i sitt slag. 

FÖR att Ni själv skall kunna bedöma Rinso's överlägsenhet, 

tag en kvantitet av vilket annat tvättmedel som helst motsvarande 

innehållet i ett paket Rinso och upplös den i 41/2 liter vatten. 

Ni kommer att finna, att den massa, som på så sätt åstadkommes, 

är betydligt underlägsen Rinsomassan. 

DEN stora tvättförmågan hos Rinso beror på dess höga kvalitet, 

och följaktligen blir paketet i förhållande till priset betydligt 

mindre än sådana, som innehålla ett tvättmedel av lägre kvalitet. 

RINSO tvättar utan kokning. Det sparar bränsle och reducerar 

husmoderns arbete till det minsta möjliga. 

Rinso 
tvättar utan kokning 

. o o 
SUNLIGHT SAPTVAL A:B., GÖTEBORG. 

nu ivrigare här. Jag önskar, att jag 
levat i förra århundradet, innan dom 
hittade på kvinnorörelsen. 

Doktor Mallory brast i skratt. 

—- Då fanns det nog något annat, 
som inte häller var roligt, sade han. 
Varje sak har sin goda och sin dåliga 
sida. Man får akta sig för överdrif
ter. 

— Kanske, sade Marjory resigne

rat. 
I detta ögonblick uppenbarade sig 

åter fru Gooke, i sitt stilla sinne 
hjärteglad över att se sin dotter i 
samspråk med den unge läkaren. 
Hennes glädje hade kanske inte va
rit så stor, om hon vetat vad samta

let rört sig om. 
•—• Det är en Remington flickan 

önskar sig, sade hon. Glöm det för 
all del inte och gör vad ni kan för 

att hjälpa mig. 
— Jag kan inte inse, att jag på 

något sätt kan hjälpa fru Cooke, sa
de doktor Mallory rätt otåligt. 

— Ni är ju i alla hem och känner 
så många människor. 

— Inte flera än fru Gooke själv! 
— Jo, ni känner till exempel de 

nya hyresgästerna i Old Court och 
det är det ingen annan som gör. 

Doktor Mallory hade väntat, att 
samtalet skulle taga 'denna vändning 
men svarade icke. Han tyckte att 
fru Cooke gått tämligen klumpigt 
till anfall. 

— Kunde ni icke försöka att in
tressera de båda damerna för saken, 
framhärdade hon envist. De skulle 
kanske bli glada över att få deltaga 
i välgörenhetsarbetet här. 

— Det betvivlar jag, sade dok
torn. Fru Ames förefaller mig höra 
till de kvinnor som icke intressera 
sig för något utanför sitt hem. Jag 
tror icke, att hon är tillräckligt stark 
för sådant. 

— Men dottern då. Fröken Ames 
ser icke särskilt klen ut. 

— Jag känner dem för övrigt icke 
tillräckligt för att kunna fråga dem, 
om de ha en skrivmaskin att sälja, 
svarade doktor Mallory. 

— Jag tycker att den unga damen 
förefaller rätt obehaglig, anmärkte 
fru Cooke. 

— Jag känner dem icke något när
mare, svarade doktorn undvikande. 

— Det är besynnerligt hur liten 

likhet det är mellan modern och dot
tern, fortfor fru Cooke. 

— Fru Arnes är mycket mindre 
till växten än dottern, sade doktor 
Mallory endast för att säga något. 

Fru Cooke försökte att pröva sig 
fram vidare. 

— Jag skulle nästan tro, att frö
ken Arnes är klenare än hon ser ut. 

— Luften här är rätt så stark för 
en nykomling, svarade doktorn. 

Fru Cooke höll på att förgås av 
förargelse över att hon ingen vart 
kom med sina frågor. 

— Tror doktorn det, sade hon 
spetsigt. Tvärtom! Jag har aldrig 
befunnit mig vid en sådan vigör som 
här. Jag har varit van vid ett myc
ket verksamt liv. Inne i stan gick 
jag från det ena kommittésamman-
trädet till det andra. Dagen var ett 
enda oavbrutet arbete utan ett ögon
blicks ro. Det är ett liv som passar 
mig, avslutade hon i kylig ton. 

— Men kanske det icke skulle 
passa fröken Ames, anmärkte Mar
jory torrt. 

— I vart fall, svarade hennes mor 
skarpt, är mitt sätt att leva mera 
tillfredsställande än den kvinnas, 

som avsöndrar sig från alla. Men, 
tillade hon med en mycket sägande 
blick, kanske fröken Ames har gil
tiga skäl för denna sin tillbakadra
genhet. 

—• Vilka skäl hon än har, så är 
jag viss om, att de äro av det mest 
harmlösa slag, insköt doktorn med en 
värme, som han i samma ögonblick 
ångrade att han givit uttryck för. 

Ett obehagligt leende gled över 
fru Cookes ansikte, och det var med 
en viss kyla hon tog avsked av den 
unge läkaren. 

Doktorn red vidare i en sinnes
stämning, som det var en 'lycka att 
fru Cooke icke hade en aning om. 
Diskretionen förbjuder oss att förrå
da hans tanke just då om äldre da
mer. I detta ögonblick funnos för 
honom inga så osympatiska varelser 
i världen som fruarna Cooke och 
Ames. 

Han var fortfarande ursinnig över 
det brev fru Ames skickat honom. 
Det låg i öppen dag, att hon helt 
enkelt förbjöd honom att fortsätta 
bekantskapen med den unga intres
santa patient ödet fört i hans väg. 
Men ehuru hans stolthet bjöd honom 
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melse och mer och mer blivit ett 
skrivgöra med ett officiellt tal en 
gång i veckan. 

Det blev ånyo tyst. 
En dov stridsstämning utbredde 

sig över det istora vackra, nyss i en 
få fridfull ®ön dagsstämning försänk
ta rummet. Den gamla silverhåriga 
damen satt röd och upprörd. Tre 
ögonpar hängde förväntansfullt och 
vädjande fast vid hennes ansikte, me
dan de övriga tre paren med ett ut
tryck av tyst instämmande blickade 
bort mot den senaste talarinnan. 

Det var den silverhåriga som bröt 
tystnaden. Hennes stämma var så 
underligt beslöjad och vibrerande, då 
hon denna gång talade. 

— Jag har här endast hört vad 
allmänheten väntar av prästerna, ytt
rade hon, men inte ett ord om vad 
samma allmänhet är skyldig präster
na för att de på så sätt som önskas 
skulle kunna fullgöra sitt kall. Man 
kan icke överhopa en människa med 
löpande göromål och samtidigt be
gära att hon skall ha obegränsad tid 
för samtal med enskilda. Och detta 
är just vad vårt nutida samhälle gör. 
Jag känner något till saken och vå
gar säga, att det är en mycket svår 
uppgift att vara präst. Kanske i all 
synnerhet för dem som bli det av in
re övertygelse, i innerlig, uppriktig 
längtan att följa Kristus och bli sina 
medmänniskor till nytta och gagn. 
Så drömma de innan. — Men så 
kommer verkligheten och det är nå
got helt annat. Den fordrar först 
och främst att de oklanderligt skola 
fullgöra sina många och i vissa för
samlingar på landet nästan orimligt 
tilltagna ämbetsåligganden. Och 
där borta, i någon vrå av vårt land, 
i en främmande och kanske hätskt 
sinnad omgivning slocknar småning
om under en växande arbetsbörda den 
unge prästens hänförelse ut. Han 
blir både andligen och lekamligen 
utsliten, innan han någonsin hunnit 
börja sitt stora drömda andliga kall. 
Jag vet en präst, — nej, jag skall 
icke berätta det! Det finns så mån
ga sådana som han. Många som gå 
korsets väg på det sätt de minst 
tänkt sig. Många för vilka dessa 
kallets tudelade krav mellan andligt 
och värdsligt blir en i.sig själv olös
lig konflikt, som i förtid bryter och 
förlamar deras krafter. Men vi ha 
ingen förståelse för isjälva villkoren 
— vi se och kritisera endast resulta
tet. Jag tror för min idel icke att 
våra dagars andliga äro värdsligare 
sinnade än deras ämbetsbröder förr 
i tiden, men tiden själv är sådan, 
att befogenheten att utöva ett rent 
andligt kall, på vilket område det 
vara månde, blir mer och mer kring
skuren av materiella existensplikter. 
Och det är blint och orättvist att 
skylla på ett fåtal att hela mänsk
ligheten kommit på vilsen väg. Jag 
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Tangens Gardiner 
platsens största sortering hos 
A.-B. Carl Johnsson 

Kungstorget. 

De svenske. 
Det står en tusenlhövdad manna-

skara utanför én tidnings telegram-
fönster. Den står tyst' ooh tåligt 
förbidande, män i alla åldrar och av 
alla stånd, pojkar och ynglingar. 

Den står där ännu, när en timme 
gått. Samma sega uthålliga väntan 
inför något, som skall hända. 

Ständigt flyga blickar,ne sökande 
upp mot det istora depesch fönstret. 

Plötsligt sker något. Det hela 
utspelas på några korta sekunder. 

Man ser dessa tusen huvud lyftas 
i en stolt, kastning, dessa tusen an
sikten utstråla en samfälld intensiv 

Himlens valv tyckes i samma 
ögonblick lyftas vid det spontant ut
brytande brusande jubel, sam stiger 
ur varje bröst. Först ett unisont 
skri av triumf, som sedan samlar sig 
i rungande hurrarop, vilka åter och 
åter tagas urpp och rulla ut över sta
den. 

V,ad är det som sätter alla dessa 
sinnen i brand, som förenär alla dessa 
hjärtan och framkallar denna sam
fällda stormande glädjeyttring? -
I det stora- nyhetsfönstret har hängts 
ut ett anslag: "Sverige segrar över 
Egypten. 5 mål mot 0." 

Alltså detta! Pä Stadion i Pari 
har ett lag svenska fotbollsspelare 
besegrat ett annat lands spellag och 
fört de svenska färgerna till seger. 
På 'främmande mark odh inför en 
åskådaremasisa, isom ingen räkna 
kan, har den svenska flaggan flugit 
i topp, berättande om de svenskes 
bragd. 

Saken i sig själv är rätt betydelse
lös — några svenska ynglingar ha 
skött sig bra i en idrottslek, det är 
allt. Men det märkliga är att denna 
svenska framgång förmår utlösa en 
så stormande glädje i de hemmava
rande landsmännens hjärtan, en 
glädje utan ett enda missljud. Det 
är icke fotbollsspelarne själva det 
gäller —• segern är svensk.. Därav 
jublet, triumfen, stoltheten. 

Det är nationalkänslan som talar, 
därom iråder icke tvivel. På spor
tens område känna vi oss solidariska, 
Såsom i sanning ett folk, glädjas vi 
utan hänsyn till klass eller parti 
uppriktigt över de våras framgångar. 
Vi äro ivriga att erkänna förmågan, 
att hjälpa fram de dugliga, att la
gerkransa segrairne. Kanske kommer 
en gång den lyckliga tid, då detta 
skall gälla ioke endast ifråga om de 
svensikar, som förmå att sparka kraf
tigt oöh skickligt, att springa fort, 
att hoppa högt, att boxas och brot
tas utan även öm konstens., litteratu
rens, den vetenskapliga forskningens, 
det redbara, idoga arbetets män och 
kvinnor. 

Ben fundersamma. 

PÄRLOR 
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i modern infattning fördelaktigast 
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är en gammal människa, och jag .sä
ger ur djupet av mitt hjärta, att in
genting är sig likt som det var förr. 
Händerna kanske besitta mera nu, 
men själarna äro långt, långt fatti
gare. 

— Men just därför, invände den 
första talarinnan. Om vi äro på vil
sen väg, vem skall leda rätt igen om 
icke just de som äro -satta till våra 
andliga ledare? 

Den gamla såg stilla och leende på 
henne. 

— Det kommer, om det skall kom
ma, sade hon. Det är min tro. Men 
det händer också att mänskligheten 
just nu är inne i ett skede, då något 
skall fullbordas varom vi intet veta. 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

S V E A  
Göteborg. 

Liberi — en ähten 
ehaperomm 

Det är icke ofta en bok av Ernst 
Zahn påkallar så många invändnin
gar som hans nyligen å Lindblads 
förlag i svensk översättning utgivna 
äktenskapsroman "Liberi". 

Bland de många författare, som 
rikta den nutida centraleuropeiska 
litteraturmarknaden med en gedigen 
och oerhört populär hembygdsskild
ring torde Zahn vara en av de allra 
främsta. Hans förebild och andlisra 
frände är måhända snarast Frenssen. 
Liksom denne älskar han att införa 
läsaren i en miljö av bygdernas sön
dagsmänniskor, och hos båda åter
finner man samma djupa andakt in
för liv och kultur, samma kärlek till 
hembygden, samma, religiösa grund
stämning. 

Ur denna synpunkt blir Liberi lik
som en avvikelse från vägen. Man 
behöver icke rygga tillbaka för själ
va problemet i boken: att en i ett 
olyckligt äktenskap med en sjuk och 
ondsint kvinna fastsmidd man kan 
gripas av böjelse för en annan. Man 
kan till och med hysa övertygelsen, 
att kärleken är en känsla, som icke 
låter befalla, sig, ooh att även en i 
världens ögon brottslig känsla i sig 
själv kan vara. ren som snö. 

Men när man tar på sina skuldror 
den ingalunda lätta uppgiften att 
skildra tre människoöden, man, hu
stru och en tredje part, kan man av 
skildringen vänta den psykologiska 
rättvisa, som fransmannen åsyftar 
med sitt bekanta: "Att förstå allt är 
att allt förlåta." 

Det är häri Zahn brister. Han har 
icke ett ögonblick opartiskt iklätt sig 
hustruns kläder, sett med hennes 
ögon eller lidit med hennes hjärta. 
Han ser i Therese endast den vresiga, 
inbundna sjuklingen, som fördystrar 
hemmet och blir en tålamodsprövan
de börda för sin man . Skratt, gläd
je, förtrolighet äro bannlysta från 
Liberi' hus — och skulden är hu
struns. 

Men innan det kom därhän? :— 
Läsaren har en känsla av att mycket 
utkämpats inom Therese, innan hon 
rest en sådan köldens och bitterhe
tens mur mellan sig och yttervärl
den. Äktenskapet är beslutat av 
föräldrarna, odh »mannen har aldrig 
älskat henne. Sedan hon märkts av 
•en livsfarlig, tärande sjukdom, som 
inverkar menligt på hennes lynne, 
fördrar han allt, men ej mera. Det 
finns i hans jämna, ljumma, över
lägsna tålamod ej en gnista av den 
ömma, deltagande känsla en stac
kars sjuk och lidande människa be
höver. Man förstår, att Therese ej 
har så stora anledningar till glädje. 

Så kommer den tredje parten, en 
brorsdotter till Therese, in i famil
jen. Hon är ung, frisk gladlynt, in
ställsam. Liberi gör jämförelser i 
det tysta och omedvetna. Det är så 
självklart att de skola utfalla till den 
unga flickans förmån. Man förstår 
även Liberi. Vad man däremot icke 
förstår, är att Zahn lägger skildrin
gen på så sätt, att det blir Liberi 
som kommer att framstå såsom den 
hårdast prövade av makarna i det 
tryckande, stumma drama som där
efter utvecklas. Opartiskt sett är 
det väl i stället kring hustrun den 
djupaste tragedien samlar sig. Liberi 
har ännu hopp, men för henne är 
allt skövlat — till och med medlidan
det. 

Det som nu if öl jer — Thereses de
sperata uppehållande av livsgnistan, 
tills Liberi' alla. förhoppningar äro 
omintetgjorda och han står lika fat
tig som hon själv — verkar som en 
hemsk och beklämmande konstruk
tion. En konstruktion som blott gör 
slagskuggorna ännu svartare kring 
den kvinnogestalt, som hela. boken 
igenom själv förblivit endast den 
groteska skuggan av en människa. 

H—t II—n. 
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Tillverkade av ogummerad och oklistrad 
smerting äro 

V I S K A F O R S  P U M P S  
smidigare och luftigare än andra dylika 
Detta jämte hållbarhet och elegans har 

gjort dem till damernas favorit. 

Välj därför alltid \iskafors 
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för alltid på lager alla 
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Visdom ocb snusförtiuft. 

Ju ädlare blod, desto mindre hög
mod. 

Landsbygden när, staden tär. 
* 

Ingen tage sig en hustru, utan att 
han kan iföda två. 

* 

Nöd är att hava barn och icke 
bröd. 

En god granne är bättre än en bro
der i annan stad. 

* • 

Lika för lika, om vänskap skall 
bestå. 

* 

Små barn traimpa på moderns för
kläde, de stora .på hennes hjärta. 

* 

Den plånbok är tom, i vilken an
dras sedlar ligga. 

* 

Den som köper vad han icke be
höver, måste ofta sälja vad han icke 
kan undvara. 

skodon till fabrikspriser. 

Cbcet och dess 
historia. 

Hur många av de millioner män
niskor, som dagligen njuta av sitt 
thé ägna väl en tanke åt frågan, var
ifrån dessa små bruna blad. varav de 

* 

tillreda sin dryck härstamma eller 
vilken procedur de undergått, innan 
de blivit en saliufärdig vara. 

Enligt en kinesisk legend går 
théets historia tillbaka, till 3,000 år 
före Kristi födelse. Även om man 
lämnar legenden ooh håller sig till 
vad som är känt och bevisat, äger 
théet en aktningsvärd ålder — man 
vet med visshet, att det var en all
män dryck i Kina på 700-talet. 

Till Europa nådde ryktet om den
na dryck emellertid ej förrän efter 
1517, då portugiserna kommo till 
Kina. Förtjänsten av att ha infört 
théet till de europeiska länderna till
kommer emellertid holländarna, som 
på Java lärde känna drycken av ki
neser. 

Först 1658 började thé, till högt 
pris serveras på kaffehusen i Lon
don. Nämnda år i september månad 
lästes följande annons i "Mercurius 
Politicus": Den utmärkta av alla lä
kare rekommenderade kinesiska dryc
ken, som av kineserna själva kallas 
Tcha, av andra nationer Tay, thé 
serveras där och där. 

T Kina som ju är thébuskens 
egentliga hemland, anlägges ett thé-
plantage oifta mellan risfälten eller 
på terrassformiga kullar. Små all
tid gröna träd eller buskar med vita 
eller rosafärgade 'blommor draga där 
städse uppmärksamheten till sig. 

Vid skördetiden äro hundratals 
flickor, ja, till och med barn i fem-
årsåldern sysselsatta med insamlan
det av bladen. På en veckas tid må
ste skörden vara fullbordad. Rast-

merkurtvåleI  
skonar 

Krymper ej ylie> 
na 

\ Hemligheten med vår / 

XkToTjoau Se, Jy ^oloQne, 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 
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löst repa de små med sina flinka hän
der bladen från buskarna och kasta 
dem i korgar, som äro placerade pa 
deras rygg. Den första skörden är 
den värdefullaste av de tre eller fyra 
som thébusken årligen bjuder. Bla
den äro nämligen i slutet av april 
späda och välluktande ooh lämna de 
finaste thésorterna. Själva théblom-
morna användas icke vid thébered-

ningen. 

Men med avplockandet av de fn 
ska, gröna bladen är icke arbetet me 
théberedningen färdigt. Det åter 
står en hel del procedurer innan thée 
kan exporteras. Vanligtvis »kil,F 

man på grund av färgen mellan 

huvudgrupper av thésorter, 
svart och grönt thé. lör att er- a 
svart thé låter man bladen, utbre ^ 
på träramar överspända me n' • 
vissna något, så att de förlora 
styvhet. Därefter rullas de. -Kö
ningen försiggick i Kina arspr o 

ligen ,„cd händerna .11« 
men nu liar man även till f . 
bete tagit maskintekniken ti ^ 

De av rullningsmaskinen 1 ^ 
klump sammanprässade bl» e ^ 

handlas därefter i «a n13^ "1 ' ^er 

skiljer dem från varandra, v ^ 

de underkastas den 
jäsningsproceduren (1 tur av 

som äger rum vid en bladen 
35 à 40 gr. De fåc^ta 
sammanhopas och fa 

med dukar så länge a _fjj,rffen"-
den karaktäristiska 
Efter jäsningen, kommer tork» 

Solen bleker! 
Prover sändas 

men våra ljus- och tv' diner m°t? 

tyger, Möbeltyger o. Mi 
i åratal dess inverkan. 
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Slottskogen, vi b stora dammen. 
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i särskilda maskiner. Grönt thé er-
hålles på så sätt att bladen genast 
utan föregående jäsningsprocess ro
stas, rullas och vridas samman. Bla
den måste under denna behandling 
ständigt omröras till förekommande 
av brunfärgning ocih den fullständi
ga torkningen sker med stor försik
tighet. 

Sedan théet torkats, sorterats och 
eventuellt blandats är det färdigt för 
inpackning. En stor del av det thé 
som konsumeras i eller utföres från 
Rys'sland föres dit med karavaner — 
detta innan mandschuriska järnvä
gen öppnades — och fick därav nam
net karavanthé eller ryskt thé. Det 
ryska tliéet anses särskilt gott dock 
ej därför att det förts dit landvägen 
utan därför att ryssarna ej köpa 
stonbladigt, svagt thé, utan föredraga 
de småbladiga, kraftiga och mer aro
matiska. sorterna. 

f j s n  
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Denna sker i Kina i särskilda ugnar, 
eldade med träkol. I Indien sker 
wkningen eller röstningen av théet 

Vld en temperatur av 80—125 gr. 
^elst en ström av upphettad luft 

6tt "nej" åt de 
blinda. 

Världen är underlig, och männi
skorna oberäkneliga! 

Reflexionen föranledes av Göte
borgs stadsfullmäktiges avslag av 
hrr Garlbrings och Sjödahls motion 
om fria spårvägsresor för de blinda. 

När en dylik motion framlägges, 
anser man att utgången ej skulle 
kunna bliva mera än en. Det gäller 
här en grupp olyckligt lottade med
människor, som i högsta grad äro 
förtjänta av den lindring andras stöd 
och. hjälp kunna skänka i deras red
liga strävanden att trots ett hårt öde 
bli nyttiga samhällsmedlemmar. 
Varje människa vet, vilka duktiga 
hantverkare de blinda äro i den yr
kesgren som de framför andra gjort 
till sin: borst- och korgbinderiet. 

Men i ett äro de hjälplösa: de kun
na icke se. Varje rörelse ute i det 
fria innebär för dem tusen faror. 
Vem har ej observerat det nervösa 
muskelspelet i en blinds anlete, då 
han står på en trottoarkant, lyssnan
de till alla dessa ljud av rullande 
hjul och tutande bilar, som fylla den 
värld han icke kan skönja? — Ett 

KNUT HEURLlNä Hemslö jd  
K O R S G A T A N  8  
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(Eftertryck förbjudes). 

Ulitb. 
Ro MH]ST 

Av IPavïnm* 

uktoriserad översättning av 

Margareta Iieijkel. 

f} g ° 
Ja„ av^röt honom med ett leende: 
ha eii ju inte, att ni själv skall 
ställen 

:rien ^0lnmer så många 
ssojj htt ^ känner kanske någon 
4a? r 0n' oc^ !Som gärna lånar ut 

radn ^ ®ör iag inte, proteste-
e doktor Mallory. 
TU Orw^l 

'aPpt ®av emellertid icke 

C väl mte göra mig den 

hattet foi1söka fâ tag i någon, 
jj °n me<^ instälLsamt le-

^a£geri ir ^a^arens dotter, Susan 
^ k°ntö^''' 80111 öns'iar utbilda sig 

rt8t. Jag ville gärna kom

ma lady Bamber i förköpet och skaf
fa henne maskinen. Vad var det nu 
för typ hon önskade sig? 1 ru Cooke 
rynkade eftersinnande pannan. — 
Det var antingen en Barloch eller 
en Hammond eller —- å, vänta ett 
ögonblick — Susan är där inne, och 
jag springer in oöh fragar henne. 

Doktor Mallory protesterade under 
hänvisning till att han hade bråttom, 
men fru Gooke slog avvisande ut med 
handen »och förklarade, att hon skulle 
vara tillbaka om ett ögonblick. Hon 
skyndade in i klubbyggnaden och 
lämnade Marjory ensam med doktor 

Mallory. 
Så likt mamma, utbrast hon. 

Annars är det bara hennes egna an
gelägenheter som betyda något, men 
nu tänker hon bara pa att komma 

lady Bamber i förköpet. 
Hennes uppriktighet roade dok

torn. 
Ni är tydligen icke synnerligen 

intresserad av filantropiskt arbete, 

fröken Marjory. 
— Jag hatar det, svarade den un

ga flickan ärligt. Då vi flyttade hit 
trodde jag, att vi skulle slippa de 
där dumheterna, men mamma är än-

steg, en oförsiktighet, och hans öde 
kan vara beseglat. Han är ständigt 
hänvisad till sin hörsels och instinkts 
skärpa, eller till sin ledsagares upp
märksamhet. En nervspännande, en 
tålamodsprövande tillvaro! Om nå
gon så behöver väl först och främst 
den blinde de moderna kommunika
tionsmedlens hjälp. 

Men här kommer en ekonomisk och 
ofta avgörande synpunkt. Det är 
kostbart för den blinde att färdas på 
spårvagn, då han utom den egna av
giften ofta även måste erlägga sin 
ledsagares. Måhända är denna av
gift i många, fall oöverkomlig för 
honom. Man får inte glömma, att 
han upptagit sin kamp för tillvaron 
utan människans förnämsta redskap: 
synen. Man får inte glömma, att 
han trots de redligaste strävanden 
alltid skäll stå sämre ställd i kon
kurrensen om levebrödet än sina 
lyckligare lottade medmänniskor. 
Och allra sist: vi lyckligare lottade 
borde icke glömma, att det är vår 
självskrivna, plikt att på allt sätt sö
ka underlätta de blindes väg genom 
livet. 

Skulle det verkligen betyda något 
för ett samhälle, så stort och rikt 
som Göteborgs, om dess lilla kontin
gent av blinda invånare fingo färdas 
gratis på våra ofta icke fullsatta 
spårvagnar? Finns det en enda med
borgare i vår stad, som skulle miss
unna dem denna lilla fördel i deras 
stora olycka? 

Helt säkert ingen! Stat, samhälle 
och enskilda, behjärtade personer ha 
i andra avseenden tagit sig an de 
blindas sak och organiserat de skolor 
och föreningar, som framför allt 
hjälpt dem till självhjälp. Men i och 
med att våra. städers gatutrafik bli
vit allt riskfullare infinner sig som 
ett självfallet led i detta organisa
tionsarbete kravet på att vi här, så
som i utlandet, skola, bereda de blinda 
möjlighet till gratisutnyttjände av 
stadens kommunikationsmedel. Det 
är ingen fattighjälp! Intet privile
gium. Endast ett välordnat samhäl
les solklara plikt. 

När två behjärtade män under se
naste plenum framlade motionen i 

vår stadsrepresentation fanns det väl 
heller ingen, som kunde hysa tvivel 
om att en sådan motion med ack
lamation skulle bifallas. Bakom mo
tionärerna, det visste man, stod en 
liten grupp blinda medmänniskor, 
som av Göteborgs stora rika stad 
begärde den lättnad i sin oförskyll
da ooh prövande lott att få åka gra
tis pa dess spårvagnar. 

Och staden avslog. 

Ett märkligt avslag i en märklig 
tid! 

Vesitigia terrent. 

Où est la femme? 
Var har det bekanta franska ut

trycket Ou est la. femme? (Var är 
kvinnan?), vanligçn använt i oför
delaktig bemärkelse, kommit ifrån? 

Uppfattningen att en mans onda 
gärningar inspireras av en kvinna är 
ju uråldrig — berättelsen om Adam 
och Eva. vittnar därom. 

Det berättas att konung Karl III 
av Spanien (1716—88) var så över-
tygad om kvinnans .ständiga med-
skuld, att hans stående ifråga när det 
gällde att få en komplott utredd var: 
Vad heter hon?" 

Den engelske romanförfattaren 
Richardson, död 1761, säger i "Sir 
Charles Grandison": "Bakom ett så
dant intrigspel måste det stå en 
kvinna!" 

Själva det franska ordstävet: "Var 
är kvinnan?" torde leda sin upprin
nelse från Alexander Dumas" drama 
"Les Mohican's de Paris" (1864). 

Det har begåtts en förbrytelse. Po
lisen anställer efterforskningar och 
finner i trädgården spår, som synas 
visa, att en kvinna är delaktig i 
brottet. 

Följande samtal utspinner sig mel
lan polismannen Jackal ooh Mme 
Desmaret: 

Han: — Är det inte det jag all
tid sagt! Sök reda på kvinnan! Den 
här gången är kvinnan funnen. 

Hon: — Tror ni då, att det är en 
kvinna, inblandad i den här skaen. 

Han: — Det är en kvinna med i 
alla saker. Så fort jag får en rap
port säger jag: Tag reda på kvinnan! 
Man tar reda på henne. När hon är 
funnen 

Hon: — Vad då? 
Han: — Då finner man snart man

nen! 

• loT Asklunds 

Bröd  
•et är bäst 
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lïïoderna kläder. 
Jag hade låtit sy en modern kläd-

ning. 
Naturligtvis blev den beställd i 

elfte timmen och hemburen i sista 
minuten. Jag stod redan ondulerad, 
friserad, manicurerad och chausse-
rad, när min stackars sömmerska 
kom rusande med den för att full
borda stassen. 

Det- är mig ännu i denna stund 
en gåta, hur hon fick den på mig. 
Den uppfyllde nämligen alla tänk
bara anspråk på en modern linje, var 
smal, rak, utan höfter, trång som 
ett ålskinn. Men hon lyckades. Hon 
lyckades ej blott trolla den på, utan 

även att trolla bort alla dessa oe-
gentligheter i linjer, varmed en 
självständig och efterbliven natur 
utrustat oss stackars kvinnor. Och 
efter en sista justering av sitt mäs
terverk sade hon stolt: 

— Nu är fröken så fin att hon 
kan flyga. 

Jag vet inte om traditionen före
skriver någon särskild högtidsblåsa 
för en färd i luften. För min del 
skulle jag emellertid endast bort på 
en vanlig jordisk, men väldigt fin 
middag. 

Min nya klädning gjorde furore. 
Damerna sågo ögonblickligen att den 
var modern, och herrarna att den på 
håret var lik alla de andra damer
nas. Och dylikt inger förtroende. 

Jag kom hem st-ormiförtjust, men 

•yï^ïy/y-
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Ett slående bevis på Rinso's 
överlägsenhet. 

VI hava tidigare påstått, att Rinso icKe är något vanligt tvätt

medel, och att det icKe sKall bedömas efter paKetets storlek. 

Ovanstående bild är ett tydligt bevis på skillnaden mellan Rinso 

och andra tvättmedel. Denna bild är ett fotografi av ett 4 '/a kg. 

tvålgelé, som åstadkommits genom upplösning av ett paket Rinso 

i 4 V» liter vatten. En sådan fast massa kan endast erhållas från 

ett tvättmedel av högsta rang, och då man jämför det lilla Rinso-

paketet med massans storlek, ser man, att här är fråga om ett 

;vättmedel, som är enastående i sitt slag. 

FÖR att Ni själv skall kunna bedöma Rinso's överlägsenhet, 

tag en kvantitet av vilket annat tvättmedel som helst motsvarande 

innehållet i ett paket Rinso och upplös den i 41/2 liter vatten. 

Ni kommer att finna, att den massa, som på så sätt åstadkommes, 

är betydligt underlägsen Rinsomassan. 

DEN stora tvättförmågan hos Rinso beror på dess höga kvalitet, 

och följaktligen blir paketet i förhållande till priset betydligt 

mindre än sådana, som innehålla ett tvättmedel av lägre kvalitet. 

RINSO tvättar utan kokning. Det sparar bränsle och reducerar 

husmoderns arbete till det minsta möjliga. 

Rinso 
tvättar utan kokning 

. o o 
SUNLIGHT SAPTVAL A:B., GÖTEBORG. 

nu ivrigare här. Jag önskar, att jag 
levat i förra århundradet, innan dom 
hittade på kvinnorörelsen. 

Doktor Mallory brast i skratt. 

—- Då fanns det nog något annat, 
som inte häller var roligt, sade han. 
Varje sak har sin goda och sin dåliga 
sida. Man får akta sig för överdrif
ter. 

— Kanske, sade Marjory resigne

rat. 
I detta ögonblick uppenbarade sig 

åter fru Gooke, i sitt stilla sinne 
hjärteglad över att se sin dotter i 
samspråk med den unge läkaren. 
Hennes glädje hade kanske inte va
rit så stor, om hon vetat vad samta

let rört sig om. 
•—• Det är en Remington flickan 

önskar sig, sade hon. Glöm det för 
all del inte och gör vad ni kan för 

att hjälpa mig. 
— Jag kan inte inse, att jag på 

något sätt kan hjälpa fru Cooke, sa
de doktor Mallory rätt otåligt. 

— Ni är ju i alla hem och känner 
så många människor. 

— Inte flera än fru Gooke själv! 
— Jo, ni känner till exempel de 

nya hyresgästerna i Old Court och 
det är det ingen annan som gör. 

Doktor Mallory hade väntat, att 
samtalet skulle taga 'denna vändning 
men svarade icke. Han tyckte att 
fru Cooke gått tämligen klumpigt 
till anfall. 

— Kunde ni icke försöka att in
tressera de båda damerna för saken, 
framhärdade hon envist. De skulle 
kanske bli glada över att få deltaga 
i välgörenhetsarbetet här. 

— Det betvivlar jag, sade dok
torn. Fru Ames förefaller mig höra 
till de kvinnor som icke intressera 
sig för något utanför sitt hem. Jag 
tror icke, att hon är tillräckligt stark 
för sådant. 

— Men dottern då. Fröken Ames 
ser icke särskilt klen ut. 

— Jag känner dem för övrigt icke 
tillräckligt för att kunna fråga dem, 
om de ha en skrivmaskin att sälja, 
svarade doktor Mallory. 

— Jag tycker att den unga damen 
förefaller rätt obehaglig, anmärkte 
fru Cooke. 

— Jag känner dem icke något när
mare, svarade doktorn undvikande. 

— Det är besynnerligt hur liten 

likhet det är mellan modern och dot
tern, fortfor fru Cooke. 

— Fru Arnes är mycket mindre 
till växten än dottern, sade doktor 
Mallory endast för att säga något. 

Fru Cooke försökte att pröva sig 
fram vidare. 

— Jag skulle nästan tro, att frö
ken Arnes är klenare än hon ser ut. 

— Luften här är rätt så stark för 
en nykomling, svarade doktorn. 

Fru Cooke höll på att förgås av 
förargelse över att hon ingen vart 
kom med sina frågor. 

— Tror doktorn det, sade hon 
spetsigt. Tvärtom! Jag har aldrig 
befunnit mig vid en sådan vigör som 
här. Jag har varit van vid ett myc
ket verksamt liv. Inne i stan gick 
jag från det ena kommittésamman-
trädet till det andra. Dagen var ett 
enda oavbrutet arbete utan ett ögon
blicks ro. Det är ett liv som passar 
mig, avslutade hon i kylig ton. 

— Men kanske det icke skulle 
passa fröken Ames, anmärkte Mar
jory torrt. 

— I vart fall, svarade hennes mor 
skarpt, är mitt sätt att leva mera 
tillfredsställande än den kvinnas, 

som avsöndrar sig från alla. Men, 
tillade hon med en mycket sägande 
blick, kanske fröken Ames har gil
tiga skäl för denna sin tillbakadra
genhet. 

—• Vilka skäl hon än har, så är 
jag viss om, att de äro av det mest 
harmlösa slag, insköt doktorn med en 
värme, som han i samma ögonblick 
ångrade att han givit uttryck för. 

Ett obehagligt leende gled över 
fru Cookes ansikte, och det var med 
en viss kyla hon tog avsked av den 
unge läkaren. 

Doktorn red vidare i en sinnes
stämning, som det var en 'lycka att 
fru Cooke icke hade en aning om. 
Diskretionen förbjuder oss att förrå
da hans tanke just då om äldre da
mer. I detta ögonblick funnos för 
honom inga så osympatiska varelser 
i världen som fruarna Cooke och 
Ames. 

Han var fortfarande ursinnig över 
det brev fru Ames skickat honom. 
Det låg i öppen dag, att hon helt 
enkelt förbjöd honom att fortsätta 
bekantskapen med den unga intres
santa patient ödet fört i hans väg. 
Men ehuru hans stolthet bjöd honom 
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säga att det är 
främst i skörhet och god smak. 

sent. . Men då började det. Omöjligt 
att få av klädningen. Jag försökte 
nerifrån, uppifrån, vid ärmhålorna 
— fruktlöst! Jag kunde lika gärna 
ha försökt att draga av mitt eget 
skinn. Den satt som fastgjuten. 

Utmattad sjönk jag ned på en stol 
ocli blickade längtansfullt mot sän
gen. Två makter kämpade inom 
mig: sömnlusten och tanken på att 
klädningen var ny. TJtan den kunde 
jag tydligen inte ligga och med den 
ville jag det ej. 

Vad var ait göra? Min utomor
dentliga husassistent var på bröllop. 
Huset. sov. Åtminstone på framsi
dan. Men kanske att något nöjes-
lystet hembiträde ... ! 

Tanken var hoppingivande. Jag 
gick ut i köksförstugan — lyssnade 
— väntade. Efter en god stund hör
des tassande steg. Mycket riktigt, 

Korgstolar 

•LÎ'/mVl. 

Pris från Kr. 1 2 : —  
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Emottager insättningar mot högsta 
gällande ränta. 

Uthyr brand- och dyrkfria förva-
ringsfack. 

MALMÖ 

Förmedlar köp och försäljning av 
aktier och obligationer. 

Emottager mot billig avgift (s. k. 
öppen deposition) alla slags 
värdehandlingar. Avkastning 
redovisas omedelbart till depo-
nenten. 

Emottager till förvaring i kassavalv 
(s. k. sluten deposition) förseg
lade lådor, konvolut o. dyl. 

någon kom uppför trapporna. Jag 
öppnade köksdörren på vid gavel och 
ställde mig mitt i ljusfloden för att 
inte skrämma. 

En ljus hatt och kappa blevo syn
liga och ville glida förbi. Jag grep 
dem i flykten. 

—- Snälla fröken, hjälp mig av med 
klädningen ! 

En förfärad blick under hattbrät
tet, ett fasans skri, och en varelse ru
sade i vild flykt uppför trappouna. 

Där stod jag med min moderna 
ståt och med ett rykte, som kanske 
nästa dag icke skulle vara helt klan
derfritt! 

Förtvivlad gick jag in och satte 
mig i en korgstol. En timme för
flöt. Två. Jag bytte ut korgstolen 
mot en taburett för inte somna. 

Klockan fyra kastade jag mig 
dödstrött på sängen. Fullt påklädd. 

Klockan sju kom min husassistent 
in med kaffebrickan. Hon såg glad 
ut. Hon ser alltid glad ut, gudske
lov. 

Jag steg upp och räckte henne en 
sax. 

-— Klipp av mig den här kläd
ningen, sade jag högtidligt. 

Då .blev hon allvarlig. 
Hon klippte inte. Det gick slut

ligen ändå. Sedan jag genomgått 
alla upptänkliga rörelser i Lings sy
stem med armlyftning uppåt, fram
åt, bakåt, .sträckning, böjning och 
bålrullning låg äntligen ett avflått 
sidenfodral under mina fötter. 

Det dröjer åtminstone tills nästa 
stora middag, innan det kommer över 
dem igen. 

Ragna Peters. 

lïïàstc äktcnska 
pet betyda en 
missräkning? 

n har framkastat ovanståen
de fråga, vilken synes vara aktuell 
alltid och överallt, och Mrs H. A. L. 
Fisher besvarar den i "Weekly 
Dispatch" på ett sätt som kan för
tjäna att återgivas. 

— Hela världen älskar den som 
älskar, förklarar hon emfatiskt och 
måhända icke fullt i överensstäm
melse med den prosaiska verklighe
ten. När ett gunstigt öde låter vår 
väg korsas av ett ungt par, roman
tiskt, med strålande blick, genom
strömmat av lycka, ungdom, och 
hopp, fröjdas vi. Men det händer 
dock ibland att vi höra en medbe-
traktare torrt anmärka: "Nånå, de 
skola snart komma underfund med, 
att livet inte är vad de vänta." 

Desillusionen, så förklara dessa 
skumögda människor, ligger och 
väntar på detta unga och på alla an
dra unga par, lika dåraktiga, lika 
säkra på att världen är full av kär
lek, lycka och godhet och på att en 
aldrig fördunklad sol skall bestråla 
deras livsväg. För dessa pessimis
ter är ungdom detsamma som dår
skap, medelåldern visdom och denna 
visdom vetskapen om att jorden är 
ett förskräckligt ställe, där männi-

Vårda håret! 
om det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
bästa hårkonserveringsmedel. Finnes till salu bos 
frisörer och i parfymaffärer samt hos Kungl. 
Hovleverantör ziiverVz Eftr. i Göteborg. 

Lorensbergsgatan 7. Tel. 10 98. 

Lilla Vilohemmet 
Tel. 272. Alingsås. Tel. 272. 

REKOMMENDERAS ! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

dering 4: — 4: 50 B; — kr. pr dag. 
Förfrågn. ställas till frkn Lotten Nordgren 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
Korsg. 13, Bazar Alliance- Prova redan i 
dag! Säljes endast i egna butiker. 
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skorna för det mesta äro egoistiska 
eller sjuka eller obehagliga eller i 
grund och botten fördärvade. 

Ha de rätt? Betyder äktenskap 
desillusion och äro kärlek och roman
tik och ungdom och skönhet och lyc
ka endast en dröm, ur vilken man en 
dag omilt skall väckas? 

Antagligen är det så, att äktenska
pet liksom alla andra förbindelser 
människor emellan ger igen just det 
som vi inlägga i det. 

Unga människor som gifta sig av 
själviska motiv och som inga ideal 
h a ,  o c h  v i l k a s  å s t u n d a n  ä r  a t t  f å ,  

icke att giva, kunna inte gärna ha 
några anspråk på, att lyckan skall 
blomstra upp ur en sådan förenings 
karga jordmån. 

Ägna saken ett ögonblicks efter
tanke! Vad innebär äktenskapet för 
en ung flicka? Hon lämnar sin fa
milj, sitt hem, sina intressen, kanske 
en sysselsättning, som hon tycker 
om, för att flytta till en annan plats, 
som hon alls icke känner. En full
ständig omvälvning inträder i hen
nes liv. Hon får nya vänner, nya 
vanor, en ny syn på saker och ting, 
nya intressen. Hon får nya plikter, 
nya omsorger. Hon får ett hus att 
sköta, och detta arbete är henne kan
ske främmande. Man förväntar, att 
denna genomgripande personliga om
vandling, denna omläggning av livet 
efter helt nya riktlinjer skall för
siggå utan tidsutdräkt och utan svå
righet! ! 

Också den unge mannen måste ge
nomgå en metamorfos. Han har 
kanske levat borta från sitt föräld
rahem, han har varit fri och obero
ende. Han har varit sin egen herre, 
han har kommit och gått alldeles 
som han behagat, han har efter gott-
finnande uppgjort och ändrat nöjes-
programmet för dagens ledighet. 

Så där fritt och sorglöst går det 
an att leva, när man är ensam, men 
inte sedan man fått en annan att 
taga hänsyn till, en annan som sit
ter hemma och väntar med blicken 
på klockan, maten i ordning och med 
aftonens gemensamt uppgjorda nö
jesprogram i tankarna. 

Allt detta är obetydlighèter, men 
livet består av obetydligheter och 

Qoda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt AI, 
Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 
Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 
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FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

lyckan beror i väsentlig grad av att 
dessa obetydligheter icke haka upp 
sig. 

Den flicka som gifter sig därför 
att hon är utledsen på att gå hem
ma, eller trött på att arbeta för sitt 
uppehälle, eller därför att hon tyc
ker att det är förmer att vara gift 
än ogift, eller därför att hon skall 
få det bättre än förut, har rätt små 
utsikter att hennes förhoppningar på 
ett lyckligt äktenskap skola gå i 
uppfyllelse. 

En ung man som blivit bortskämd 
hemma och uppassad av sin mamma 
och sina systrar och som lärt sig att 
betrakta och behandla kvinnan som 
ett anspråkslöst och tjänstvilligt vä
sen, löper likaledes risken att få bak
läxa i äktenskapet. 

Ombyte förnöjer, som bekant, och 
det är antagligt, att han skall för
lora sitt hjärta till en kvinna av helt 
annan typ är hans kvinnliga anför
vanters. 

Det är troligt att det skall bli 
många husliga stormar och oväder i 
det hemmet, innan anpassningens 
och det ömsesidiga hänsynstagan
dets svårlärda läxa inhämtats. Kan
ske läres den aldrig, men i så fall 
beror det på bristande vilja eller på 
att äktenskapet ingåtts av annat mo
tiv än kärlek. 

Livet i sig självt betyder en des-

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

Linnevaror m. m. utsäijes billigt. 

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

(«W'W'i, 
Tenn-

Utställning 
K o n s t s l ö j d e n  

Södra Hamngatan 45. 

att undvika fröken Ames, så fanns 
det inom honom något som var star
kare än denna stolthet och som sade 
honom, att han måste återse henne 

Doktor Mallory gick och gällde 
för att vara kvinnohatare, men även 
om det tidigare funnits någon san
ning i detta påstående var det nu
mera falskt. Den rörande blicken i 
Liliths blå ögon hade hos honom 
väckt till liv en känsla, vilken det 
var honom omöjligt att undertrycka 
och som tycktes vilja få övertaget 
över hans tillbakadragenhet och för
siktighet. 

Hela dagen var han vid ett irrite
rat och dåligt humör, men följande 
dag, en lördag, hade han återvunnit 
sin vanliga sinnesjämvikt. 

Han trodde det åtminstone själv. 
Utanför Shingle End låg en öde, 

kal lanttunga, som kallades Shingle 
udde och var tillflyktsorten för en 
massa sjöfågel. En liten flod ring
lade sig fram mellan de höga slutt
ningarne. 

Doktor Mallory och en gammal 
fiskare hade på eftermiddagen rott 
ut på floden för att fiska. På hem
vägen från turen fick den unge man

nen sikte på Lilith Ames, som stod 
uppe i sluttningen och smålog mot 
honom. 

Den nedgående solen belyste hen
nes ansikte och gav glans åt hennes 
ögon, färg åt kinderna. Hennes åsyn 
kom hans hjärta att slå hårdare. Yid 
hennes fötter stodo två hundar och 
betraktade misstroget den man, som 
hälsade på deras härskarinna. Den 
ene var en liten King Charles Spa
niel, vars aggressiva bjäbbande på 
ett lustigt sätt kontrasterade mot den 
större hundens godmodiga lugn. 

Doktor Mallory var glad över att 
det var ebb, vilket gjorde det omöj
ligt att landa på detta ställe. 

Han befallde fiskaren att ro vida
re. Denne hade nämligen liksom 
självfallet, vilat på årorna. 

En blick på den unga flickans an
sikte visade Mallory, att hon käncje 
missräkning häröver, och ett plöts
ligt trots steg upp i honom. 

Vilken rätt hade egentligen den 
gamla damen att ge honom befall
ningar och att öva ett tryck på den 
unga flickan, som denna tydligen 
icke tyckte om. 

Frestelsen blev honom övermäktig, 

när båten i samma ögonblick närma
de sig en grovt hoptimrad brygga. 

Den gamle fiskaren vilade åter på 
årorna, och då doktorn åter riktade 
blicken mot stranden, såg han, att 
Lilith med sina hundar närmade sig 
bryggan. 

Utan ett ögonblicks tvekan sprang 
han i land och klättrade uppför slutt
ningen. 

IV. 

— Jag trodde nästan, att ni inte 
ämnade komma, utbrast Lilith. 

Klangen i hennes stämma gav gen
ljud i hans hjärta. Hon föreföll så 
alldeles hänvisad till sig själv, så 
lycklig över att träffa honom. 

—' Jag är icke så klädd, att jag 
vågar uppenbara mig för en dam, 
sade han. Jag har varit ute och 
fiskat och ser ut som en landsvägs
riddare. 

Hon såg leende på honom: — Det 
gör alls ingenting. 

De följdes åt längs flodbrädden, 

medan fiskaren långsamt kom roen
de efter. 

— Jag hade hoppats att få träffa 
er i dag, sade hon öppet. Säg mig, 
fick ni inte ett brev från min mor i 
går? 

Den forskande blicken i de blå ögo
nen fordrade ett ärligt svar. 

— Man kan väl knappast kalla 
det ett brev, svarade doktor Mallory 
kort. 

— Jag ber er förlåta, ehuru jag 
inte vet vad hon skrivit eller bryr 
mig om att få veta det. Men jag 
känner att det varit något tråkigt. 
Ni måste ha överseende med henne. 
Ni skulle göra det, om ni visste allt. 
Ja, alldeles säkert skulle ni det. 

Doktor Mallory svarade icke, men 
i hans ögon stod ingen förlåtelse att 
läsa. 

Hon fortfor ivrigt: — Ni vet ju 
icke något och ni kan icke häller få 
veta något. Men hon har varit allt 
för mig i alla dessa år trots sin sjuk
lighet. Utan henne skulle jag varit 
död för länge sedän. Gud give jag 
hade varit det, tillade bom plötsligt 
och lidelsefullt. 

— Dumheter! avbröt doktor Mal

lory muntert. Det önskar ni visst 
inte. Alla människor ha sina sorger 
och kanske icke häller en vacker 
kvinna undgår dem. Men sådant 
ger dock med sig. Det finns alltför 
'mycket i livet att njuta av, och tiden 
är så kort för att man skulle önska, 
att det toge slut i förtid. 

— Det kan nog hända, att andra 
unga flickor tycka så, förklarade 
Lilith i nedstämd ton, men inte jag. 
Ser ni, jag har ingenting annat att 
vänta än en olycklig tillvaro — van
heder — 

—• Det tror jag inte på, svarade 
doktorn hastigt. Om ett par år skall 
ni vara den första att skratta åt att 
ni kunnat hysa sådana överdrivet 
mörka tankar. 

Hennes blå ögon hängde med ett 
undrande uttryck vid hans ansikte. 

— Hur kan ni förutsäga det? frå
gade hon ivrigt. 

Han såg på henne med en lång 
forskande blick. 

— Ingenting kan få mig att sam
manknyta begreppet vanheder med 
er person, svarade han med större 
värme, än vad han själv egentligen 
visste om. Forts. 
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lika små. Men inför jordisk Blick 
— och redaktionen förfogar icke over 
någon annan — växla, proportioner
na ganska myclket, och även md 
fara att djupt isåra Er, kunna vi icke 
frånträda övertygelsen att Napoleon 
"var gjord av annat stoff" än Er 
Per och Pål. Vi skulle vara frestade 
att tillfoga: Tack och lov! 

I. Kåge. Förlåt att isvaret för
dröjts. Tyvärr måste det också bli 
avböjande. 

L. G. Vi äro icke övertygade att. 
Edra vänliga ord. äro förtjänta och. 
önska det knappast. Yi vilja ju 
gärna "se det ljusa i livet", men nog 
måsrte en red. kunna se också de 
mörka sidorna' och därvid råka i 
friskt stridähumör. Vi göra dét rätt 
som det är. Har det inte märkts?? 

Ester M., Eyvor, S. B. Säg det 
på prosa ! , . S 

I. K. Det blir tämligen säkert 
resa av. Och angenämt isamman-
träffände. Kollegial. hälsning! 

Malva. Kaniäke! 

Jösse Ericson. Kommer aldrig i 

våra spalter! 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Erfarenheter och intryck från en resa 

våren I924- -^-v 

Vägning av röster. Av Lektor Jenny 
Bichter Veländer. 

Två fäder. Av Eira Brehm. 
"Norsk enhetsfront." 
Doktor Sol. 
Vid skiljovägen. Ett levnadsöde. 

"Dunungen". 
Lilith. Boman av Florence "Warden. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Veckans .stora händelse är "den 
Töda statskuppen" i Frankrike. Det 
Misiande vänsterblocket har i up
penbar strid mot statsförfattningen 
tvingat rikets president Millerand 
att avgå, ehuru den tid, för vilken 
han är vald, utgår först i -sept. 1927. 
Presidenten gjorde det motstånd, som 
var honom möjligt. När vänster
blockets chef, Herriot, vägrade att 
av honom mottaga uppdraget att bil
da. ny regering efter den avgångna 
Podncaréska ministären, vände >sig 
Millerand till förutvarande finansmi
nistern Marsal. vilken som en per
sonlig väntjänst mot presidenten 
åtog sig att bilda ett kabinett vars 
enda uppgift skulle'bli att till sena
ten och kammaren överbringa ett 
hudskap från Millerand, klarläggan
de dennes ställning till krisen. Bud
skapets betydelsefullaste del lydde: 

Ni skola respektera konstitutionen. 
^ ore man hädanefter överens om >att 
ei1 majoritets godtycke kan tvinga 
republikens president att avgå av po-
iti.ska. skäl, bleve presidenten endast 

en lekboll i partiernas 'händer. Ni 

'den ryska sovjetregeringen och bol-
.sjevikpropagandan i allmänhet. 

Efter vad som förefallit — att 
presidenten avsatts utan laga skäl av 
ett till makten kommet politiskt 
block kan republikens president 
icke längre betraktas som en stats-
rättslig faktor i landets regering; 
han kommer att helt vara i händerna 
på det för ögonblicket härskande 
politiska partiet. 

Tyska riksdagen har mot de tysk
nationellas röster antagit ett förtro-
endevotum för regeringen med hän
syn till idess utrikespolitik och sär
skilt till dess förihandlingsvänlighet 

0 a hjälpa mig att avvärja denna 
ruktansvärda fara. Jag har vägrat 

a t överge min post. Dåraktiga råd-

?1Vare s®k'a ur partiintresse förmå 
en nja legislaturen att börja med en 
joiutionär akt. Ni skola vägra att 

lolja den!" 

t;j !Dna vädjan förklingade emeller-

re Vrd- sen'afen °oh kamona-
del 0&^° träda i förbin
as- i ^en nya regeringen utan 
Bi ,a ta bildandet av en annan mi

ska T D10^svarancle landets (det här
fen (i-6 blockets) vilja. Marsal.s ka-

°«h M'i omedelbart tillbaka, 
ann, 1 'erand bade icke häller något 

redd ^ra an förklara sig be-
a^' Nytt presidentval 

har mer- Sa^tln^a att äga rum, men 
fw«; n»lr ßkrives, ännu icke 

skadeståndsfrågan med godtagan
de av ex.pertutlåtandet. Beslutet 
samlade en majoritet på 64 röster. 
Riksdagen ajournerade därefter sina 
sammanträden på tre veckor. 

Från Rumänien meddelas, att 
bonderevolten under general Ave-
rescus ledning tagit ett lugnt för
lopp, sedan antagligen böndernas ön
skemål vunnit regeringens beaktan
de. 

Nationalistrevolutionen i Alba
nien är nu fullbordad och regerin
gen fördriven. Vad som vidare till-
ärnas är höljt i dunkel. 

En stark antiamerikansk stämning 
utbreder sig i Japan. Tidningarna 
anslå en fientlig ton, i affärernas 
skyltfönster finnas anslag: "Här 
säljas inga amerikanska varor", och 
amerikanare bosatta i Japan äro fö
remål för befolkningens tydliga 
ovilja. 

Mussolini har högtidligen förkla
rat, att Italien icke hyser några fi
entliga avsikter mot Turkiet som i 
sin ordning uttryckt ledsnad över de 
ogrundade turkiska misstankarna i 
denna riktning. 
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lUi0tttit0 av rasta-
Av Lektor JENNY RICHTER VELÄNDER. 

,0rsi8gått. 
'Posten 

Om den höga förtroen-

^ainlev" ^av^a kammarpresidenten 
'"ergug8 sena^sPresidenten Dou-

ven Poinoarés namn har liants. 
k, 
»,.rl!!,'l,',l.St"r°a:J «Miftillda hot, 

nom därför att han, en gång 

Det är socialisternas och 
^ nd,,, som 

Herand. De förstnämnda 
»nom, 

högern
mUl'nSsfrände, övergått till 

aa® för s^s^namnda ville häm-
et motstånd han rest mot 

eras 

Danska ordspråk. 

Få äro som far, ingen som mor. 

Tukta ditt barn tidigt, eljes kom
mer det att tukta dig. 

Lida och bida, lyda och lära, hjäl
per fattigt barn till ära. 

Giv grisen, när den grymtar, och 
barnet alltid när det ber, ooh du 
sikall få en bra gris ooh ett dåligt 

barn. 
* 

Den driftige börjar med att hyra 
källaren och slutar med att köpa 

huset. 

Icke alla skratta som blevo gifta 

fjol. 

Kärlek, rök och gammal hosta äro 

svåra att dölja. 

Lång skilsmässa gör kort kärlek. 

Alassio, senare. 

En del av gästerna ha visst ännu 
inte kommit på det klara med om vi 
verkligen tillhöra den nation som de 
en gång hatade, och vilken kanske 
somliga ännu av gammal vana. hata, 
ty de iakttaga en stelt reserverad 
hållning, medan andra, som nog bli
vit upplysta om förhållandet av 
värdinnan, le mycket älskvärt. 

Vår första promenad genom sta
den! Yi vandra uppför den magni
fika huvudgatan och beundra de 
vackra sakerna i butikerna, men söka 
alltjämt efter det typiskt italienska. 
Men plötsligt finna vi oss försatta 
till en högst intressant, medeltida 
miljö. Yi ha kommit in på affärs- ! 
gatan som sträcker sig genom kela 
staden. Yid de små smala tvärgator
na och torgen ligga gamla byggna
der i pittoreska grupper, målade i 
mjukaste pastellfärger med denna ål
derns obeskrivbara, måleriska patina 
över sig. Yi vandra gatan framåt, 
ivrigt beskådande den vackra kera
miken, läderarbetena, spetsarna, de 
underbara glaspärlorna. Men var 
har fru L. blivit av? Yi se oss und
rande omkring, och övertygade om 
att hon ej blivit bortrövad, gå vi 
lugnt framåt gatan igen. Men där 
kommer hon ju långt borta. 

Hon har under tiden upplevat ett 
litet äventyr. 

— Jag gick in i en butik, berät
tar hon, och kallade på signoran, och 
då ingen svarade gick jag längre in, 
sakta och försiktigt. Jag kom in i 
ett stort varulager. Där fanns in
gen. Vidare gick jag genom ett an
nat mörkt rum och kom slutligen till 
bostaden djupt inne i kvarteret. Där 
fanns alls inga fönster. En liten 
svag eld glödde i spisen. Långt, 
långt borta var där svagt dagsljus. 
Jag gick modigt på, kom till en ny 
bostad, nya varulager oöh ut i en an
nan butik. 

Ja, det gick an att det var i det 
fredliga Alassio och ej t. ex. Vene
digs dunkla kvarter. 

När vi sett oss mätta på butiker
nas rikedomar, dragas vi av brännin
garnas dån ned mot stranden. Och 
vilken strand! Endast rena, vita 
sanden utan stenar eller tång sträc
kande sig miltals åt båda hållen. 
Man kan nu förstå varför engels
männen föredraga att bygga sina 
villor i Alassio, när de ha all värl
dens siköna platser att välja på. Bad-
säsongen pågår från medio av april 
till och med november månad. Un
der sommaren gästas staden av cirka 
15,000 italienare, oöh då lär här vara 
omöjligt att få ett rum. Men få 
nordbor trivas (här då på grund av 
värmen. 

Vid stranden är nu en riktig barn
kammare. Överallt hålla de små på 
att bygga sina fästningar och kana
ler i sanden. Och mammorna behöva 
inte vara oroliga för dem, ty här är 

alltid fullt av folk och stranden är 
långgrund. 

Artister finns här också gott om. 
Yi ha redan stött på flera, sittande 
med sina skisslådor i knäna, ivrigt 
tecknande och målande den mång
fald av motiv som osökt framstå i de 
pittoreska byggnadernas bizarra 
linjer och underbara färger. Vi slå 
oss ned på en av sofforna och lyss
na till bränningarnas dån och dröm
ma. för en flyktig stund att vi höra 
stormen vid hemkusten, ty så ljuder 
det nu, fastän havet där utanför är 
stilla och spegelblankt. 

— Nu måste vi gå och dricka vårt 
five o'clock tea, säger fru A., som 
är hemmastadd efter att ha bott här 
hela vintern. Vi skall gå till ett ställe 
där ni komma att ifå se många fina 
engelska typer. — I tankarna ser jag 
för mig ett elegant kafé med stora 
franska speglar och bugande hovmä
stare. Vi gå framåt Via. Umberto 
och fru A. öppnar dörren till något | 
som vi hemma i Sverige skulle kalla 
kombinerad ölstuga och hembageri. 
Skall detta vara aristokraternas sam
lingsplats till dagens viktigaste 
funktion, tedrickandet? Den svart-
muskige ägaren står bakom bardis
ken och häller i ett glas vin åt en 
törstig arbetare, medan lady M. och 
sir H. med mycken omsorg välja ut 
bakelser vid disken. Bunt omkring 
vid de små borden sitta aristokrati
ska typer, med högtidlig värdighet 
drickande sina tre koppar te. Efter 
en stunds begrundan har jag kom
mit till insikt om att dessa männi
skor äga den anpassningsförmåga, 
som alltid utmärker den vane rese
nären och den verkliga kulturmänni
skan. "When in Rome, do as the 
Romans do". När jag återigen ser 
de enkla, men värdiga italienarna 
bland de förnäma engelsmännen för
står jag hur rätt den hade som en 
gång yttrade, att italienarna, även 
de fattigaste, icke anse sig som un
derklass. Här är en mer demokra
tisk anda än till odh med i Amerika. 
Även den ringaste känner sitt värde 
såsom människa oe'h arbetande med
borgare. 

Efter en promenad så rik på in
tryck känns det gott att få slå sig 
till ro i en vacker trädgård högt 
uppe på bergssluttningen med det 
mest storslagna panorama nedanför. 
I fjärran den oändligt rogivande, 
obrutna horisontlinjen, nedanför ens 
fötter hela staden där gammalita-
lienskt och modärnt engelskt på ett 
så behagligt sätt förenats och så 
långt i väster bergen, förtonande i 
ljusare och ljusare skikt. Nu är jag 
glad att jag är här och bara önskar 
att mången landsman som behöver 
sol och värme kunde få tillbringa 
vintern och våren på denna evigt 
grönskande, lugna plats. — 

Forts. 

Det är det demokratiska genom
brottet som har räddat kvinnorna ur 
den förödmjukande ställningen att 
vara uteslutna från ansvarigt delta
gande i sina länders öden. Demo
kratien har räddat dem ur den poli
tiskt omyndiges beroende och skänkt 
dem en hedrad plats i samhällslivet. 

Att trygga den demokratiska ut
vecklingen är därför ett livsintresse 
för kvinnorna. Skulle veven rullas 
baklänges och klass efter klass på 
nytt föras utanför samhället, skulle 
detta säkert ske i omvänd ordning 
mot inryckningen, alltså först kvin
norna, sen kroppsarbetarna, så öv
riga näringsidkare, slutligen de klas
ser, som stå på toppen. Att denna 
viktiga position genom den inta ra
sens militarism erövrats av mamon-
ismenis handgångna män, bör egga 
kvinnorna att använda isina nya rät
tigheter till att i sin mån fostra fol
ken för demokratien. To make the 
world safe for democracy and demo
cracy safe for the world, det är de 
angelsaxiska. folkens politiska lösen
ord och i eminent grad alla kvinnors. 

Till denna politiska, pedagogiska 
uppgift hör först och främst frågan 
om den enskilde medborgarens bety
delse för och värde för det hela. Hur 
skall han göra sig gällande? Det är 
detta avgörande, som bestämmer, hur 
allvarlig och djuplagd staten ser sin 
plikt att ombesörja medborgerlig 
uppfostran. 

I diskussionen om olika statsför
fattningar möter man ofta den före
ställningen, att den demokratiska 
staten gör alla röster lika, och att 
alltså den mest omdömeslöse har 
samma inflytande på landets livs
frågor som den mest omdömesgille. 
Aristokratiens förtjänst skulle där
emot ligga i att varje röst hade ett 
röstvärde, garanterat därav, att den 
tillhörde de med avseende på omdö
me värdefulla klasserna: furstesläk
ten, adeln och det högre prästerska
pet. 

Skillnaden ligger icke däri, att den 
ena parten har mer känsla än den 
andra för röstvärde. För alla stater 
ar det ett livsvillkor, att alla avgö
randen träffas av kvalificerade rös
ter. Men skillnaden ligger i det sätt, 
varpå demarkationslinjen dragés mel
lan de röstberättigade och de röst-
rättslösa. Aristokraterna dra den 
latitudinellt — mellan en röstberät
tigad överklass (som ju också kan 
utgöras endast av fursten) och alla 
de andra stånden, demokraterna dra 
den longitudinellt och placera på den 
ena sidan röstberättigade inom alla 
klasser, på den andra de övriga, av 
vilka först borgarskapet, sen bön
derna, så arbetarna och nu slutligen 
kvinnorna skridit över linjen. Där
med har den blivit struken och röst
rätt tillerkänd alla förståndiga män 
och kvinnor i staten, som hunnit 
över den första ungdomen och icke 
äro brottslingar. Men därmed har 
också hänsyn till röstvärde slopats, 
och alla röster blivit lika, alltså var
je röst har endast sitt siffervärde, 
och detta är bara en etta. Varje 
medborgare är alltså en röstsiffra. 
Detta måtte väl ge de belackare vat
ten på deras kvarn. 

Det får dock icke stanna vid en 
så ytlig uppfattning. En man en 
röst, en kvinna en röst är en mycket 
enkel rättvisa så enkel, att många 
finna den vara höjden av enfald. 
Men just denna enkla tillämpning av 
principen att ge alla samma rätt, 
framför varje intresise i landet och 
ger en siffersumma, som är det bä
sta ernåeliga uttryck för statens 
kvantitativa medborgarvärde. Detta 
är ingen ringa sak, och mången slut
sats kan dragas om statens funk

tionsduglighet ur denna totalsumma 
och dess delar, som t. ex. procenten 
av män och kvinnor, yngre och äld
re, stadsbor och lantbor. Ju mer 
avancerad staten är, dess större blir 
denna totalsumma, och det mest 
avancerade är, när bottenskrapnin-
gen ger till resultat ett medborgar-
kapital, vars siffra är densamma 
som den vuxna befolkningens. 

Först när staten känner detta ka
pital, kan den med hopp om fram
gång organisera sitt arbete. Därvid 
har den först att grovsortera efter 
röstkaraktärernas beskaffenhet. 

Av varje röstande har staten rätt 
att vänta intresse och villighet att 
fullgöra politiska uppdrag, d. v. s. 
varje röstande bör äga en viss ka
raktär som medborgare: besjälas av 
vissa förhoppningar, ledas av vissa 
ideella motiv, verka för vissa mål, 
ha en mening om medel och meto
der, om landets historiska utveck
ling, om dess materiella tillgångar 
och intellektuella och moraliska re
surser, dess institutioner, dess inter
nationella förbindelser m. m. Det är 
demokratiens styrka, om de röstbe
rättigade självständigt bilda sig om
dömen och arbeta sig till en medbor
gerlig karaktär, och det är en svag
het för demokratien, om massan av 
röstberättigade icke ha politisk ka
raktär utan fösas in i partierna som 
fåren i fållorna. I praktiken stäl
ler det sig nämligen så, att de som 
äga medborgerliga kvalifikationer, 
sammansluta sig till vissa partier, 
sammanhållna av ensartad menings
riktning. Dessa resp. meningsrikt
ningar ge resp. partier deras politi
ska. karaktär. Den enskilde kan an
sluta sig till ett parti på den grund 
att han självständigt förvärvat sig 
en mening och söker upp sina me
ningsfränder, eller på den grund att 
några energiska personer, de s. k. 
bossarna, fånga in honom i ett parti, 
vars väsen och arbete är honom ett 
mysterium, därför att han är en nolla 
som medborgare, eller på den grund 
att han följer med någon vän eller 
frände, som imponerar på honom, in 
i hans parti. 

Ett parti, som samlar in många 
sådana politiska nollor är en svag
het, ty det ger en falsk avspegling 
av sina 'styrkeförhållanden och brin
gar därmed in något opålitligt och 
oberäkneligt i det hela. Det har min
dre betydelse, när allt går sin gilla 
gång, men skulle landet plötsligt 
ställas inför ett avgörande av låt oss 
säga krig eller fred, ökade rustnin
gar eller avväpning, förbud, restrik
tioner eller lössläppande i fråga om 
alkohol, då komma äventyrare att 
lägga an på de karaktärslösa mas
sorna och begagna dem som verktyg 
för allt annat än det som gott är. 
Upplysningsverksamhet och offent
lig diskussion äro därför nödvändiga 
i den demokratiska staten, ty dem 
förutan vore det omöjligt för indi
viderna att utdana sin politiska ka
raktär och partierna bleve blinda 
verktyg för några egoisters mani
pulationer — den ideligen upprepa
de historien om demokrater, som ta
git den politiska karaktärsdaningen 
lättsinnigt eller trångsint. — En 
särskilt kritisk situation inträder, 
när valmanskåren kraftigt utvidgas. 
En del av de nya elementen kom
ma som ett synnerligen värdefullt 
tillskott till medborgarkapitalet, ty 
de ha danat sin politiska karaktär 
och härdat den i kampen för sin ka
tegoris rätt, men en stor del därav 
måste sakna politisk karaktär, eme
dan de aldrig fått tillfälle att få reda 
på vad det är. 

(Forts). 
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