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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, 
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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. 
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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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Det, är skamligare att misstro sina 
vänner än att bliva bedragen av dem. 
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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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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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INNEHÅLL. 
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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två fäder. 
De sutto i samma kupé vid fön

sterplatserna mitt emot varandra — 
ibåda med sina piltar bredvid sig. 
Den olikhet i livsuppfattning, va
nor, smak ock måhända samhälls
ställning som stod att läsa i fäder
nas anleten och yttre hade även satt 
sin prägel på de små. Den ene av 
fäderna var en representant för den 
bildade svensken. Hela hans lugna, 
värdiga- behagliga väsen andades be-
härsikningj självaktning och hänsyn 
utåt. Den andre var typen för upp
komlingen, med dennes överdrifter, 
självöverskattning och likgiltighet 
för andras rätt och trevnad. 

Sammalunda med de båda barnen. 
Pilten vid den svenske gentleman
nens sida var ett förtjusande barn. 
Med uppmärksam, underfull barna-

• blick följde han det förbiglidande 
panoramat därute. Gröna fält, berg, 
kullar, skogar, hus och vattendrag 
drogo i ständig omväxling förbi. 
Alltibland vände han sig ivrigt till 
fadern och framställde en fråga, som 
denne lågmält besvarade. 

Den andra pilten var en bort
skämd, frodig, ondsint fyraåring. 
Han var icke nöjd med platsen i fa
derns knä. Han ville upp på bän
ken och stå. Och som han tydligen 
kände sin far, begagnade lian de ar
gument, som han visste skulle göra 
bästa effekten. Han sparkade, spän
de sig som en sträng, skrek. Ur 
djupet av resrockens innehållsrika 
fickor plockades förgäves upp de 
härligaste mutor i form av choklad, 
karameller, äpple. De små knubbi
ga händerna grepo väl chokladen och 
karamellerna, men skriket och spratt-
lingarna fortforo, och när äp.plet 
bjöds slogs det ondsint ur handen och 
(flög i knäet på en passagerare snett 
emot. 

Hela kupén tittade upp från sina 
tidningar och böcker, störd, förar
gad och dock, trots allt, intresserad. 
I några ungflickeögon lästes ohöljd 
beundran för fadern — eller kan
ske det var för hans flotta, storrutiga 
resrock. 

Den allmänna uppmärksamheten 
tycktes göra fadern överförtjust. Vid 
varje ny sprattling, vid varje nytt 
skrik såg han sig omkring med ett-
brett, stolt leende som om han velat 
fråga: 

— Ser ni va/d min, min pojke kan! 
Och pojken kunde. Det kostade 

honom bara ett sista genomträngan
de gallskrik att få fadern att sträcka 
vapen. Nu stod han med de ned-
smorda händerna och trubbnosen i 
det runda rosiga ansiktet plattryckt 
mot rutan. 

Pilten på andra sidan fönsterbor
det hade med spänning följt uppträ
dets utveckling. Vilken avundsvärd 
ställning! Varför kunde inte han 
också få stå vid fönstret på sin bänk. 

•<É>-
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Han gjorde en liten rörelse och såg 
förstulet åt sidan på fadern, som nu 
fördjupat sig i en bok. I hans blå, 
strålande blick låg en undran: Får 
jag, eller får jag icke? Men då in
tet oroande förmärktes gled han 
snabbt som en liten ål ned från bän
ken och kravlade sig på knä upp 
igen. 

Han var ett förtjusande barn. Ett 
barn som frestar till svaghet. En 
underbar liten leksak från topp till 
tå. Vad gjorde det om hans lilla 
fina lacksko trampade den målade 
bänken! 

Den hade redan tagit fäste på 
sätet, då 'fadern vände sig om. Han 
blev inte häftig. — Ack, han hade 
ju redan följt hela scenen och för
stod allt. Men den hänsyn för an
dras rätt som låg honom såsom en 
tradition i blodet var starkare än 
hans Svaghet. Och han sade sakta 
och bestämt: 

—- Gunnar skall sitta ner. 
Utan ett ord eller en min till pro

test gled pilten ned på bänken. Men 
han såg på pilten på andra bänken, 
såg på fadern och det låg en hel 
värld av outredda frågor i hans ögon : 
Varför får inte jag, när den andre 
gossen får? Varför är det så olika? 
Men det låg också en viss lugn till
försikt på djupet av denna värld, som 
tycktes säga: Far vill inte. 

När han blir stor en gång och lärt 
känna skillnaden mellan de krafter 
som bevara och riva ned mänsklig
hetens efter tusenåriga strävanden 
vunna resultat, skall han bättre för
stå, varför fadern icke ville. 

Eira Brehm. 

jVorsk kvinnlig 

enbetsfront. 

I Kristiania har, efter ett förbe
redande hemligt arbete, i vilket le
dande kvinnor ur alla de politiska 
partierna deltagit, bildats en organi
sation, som kallar sig "Kvinnornas 
enhetsfront". Sammanslutningen, 
utanför vilken endast de kvinnliga 
kommunisterna stannat, har utarbe
tat ett gemensamt program, vilket 
medlemmarna förbinda sig att främ
ja, dels samfällt, dels inom de olika 
politiska partierna. 

Man vill uppmuntra norsk företag-
ra-mhet och industri genom att köpa 
norska varor, förse hemmen med 
elektrisk kraft och arbetsbesparan-
de elektrisk materiel, förbättra folk
hälsan genom hygieniska åtgärder, 
sjukförsäkring, understöd åt mödrar, 
upprättande av förlossnings- och 
mödrahem m. m. Vidare vill man 
avhjälpa bostadsnöden, uppmuntra 
hemkonsulentverksamheten samt, i 
fråga om skolväsendet, värna kri
stendomsundervisningen, införa ob
ligatorisk undervisning i husligt ar
bete, främja yrkesutbildningen o. s. 
v. Slutligen vill man ha en ny äk
tenskapslag, bättre skydd för sam
hället mot sedlighets förbrytare, un
derstöd åt nykterhetsarbetet, kamp 
mot kriget. Man begär även tillträde 
för kvinnorna till alla ämbeten och 
tjänster. 

"Kvinnlig enhetsfront" förklarar 
icke krig mot de manliga partierna 
eftersom man ju ämnar arbeta för 
gemensamhetsprogrammet inom des
sa organisationer. Man läser dock 
mellan raderna att den nya samman
slutningen, om kvinnorna icke tiller
kännas större inflytande i de manli
ga partierna än hittills, kommer att 
framträda som särskilt kvinnoparti. 

STICKADE 

Dam-Dräkter  
förfärdigas på beställning 
efter mätt. Rikt urval färger! 

Moderna!  — Eleganta!  

A .  J Ö N S S O N  &  C o .  
Specialaffär för Tricotvaror 
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Doktor Bol. 
Solljusets inlflytande på männi

skans hälsotillstånd är f. n. föremål 
för läkarevetenskapens intresserade 
undersökningar. 

Man har funnit att solljuset är av 
avgörande betydelse för både vårt 
själsliga och kroppsliga välbefinnan
de. 

Personer som bo i sol-lösa bostä
der eller i 'trakter med rägnigt kli
mat, ofta imolnhöljd himmel och dim
mig luft lida av "solhunger", vars 
symptom äro nedtryckt sinnesstäm
ning, håglöshet, oro, nervositet. 
Dessa symptom framträda på våra 
nordliga breddgrader starkast under 
november och december månader 
med deras kulna väderlek samt un
der den ruskperiod, som brukar hem
söka oss i själva vårbrytningen. 

Vi trivas i våningar med solläge 
och vantrivas i dem, dit solen aldrig 
skiner in. Det är icke det mer eller 
mindre ljusa och glättiga intrycket 
som här är det avgörande, utan själ
va förekomsten eller avsaknaden av 
det hälsoelement som solljuset utgör. 

Det är icke bra att ha en samman
hängande arbetstid, vilken upptar 
hela den del av dagen, då solen står 
på himlen. Denna arbetstid är be
kväm, dätiför att den lämnar kvällen 
fri, men den, som är mån om sin 
hälsa, bör försöka ordna det så, att 
solen, när den behagar lysa, också 
skiner på honom under någon tim
mas promenad. 

Det är icke häller fördelaktigt för 
personer, bördiga från sydligare 
landsändar och vana vid dera^ läng
re vinterdagar att flytta långt norr
ut till det där ruvande fruktansvärda 
vintermörkret. De svåra psykiska 
lidanden, som äro förenade med den
na sollösa tillvaro för den därmed 

icke från barndomen förtrogne, bru
ka utgöra ett tacksamt imötiv för no
vellförfattare som äro experter på 
norrlandsförhållanden. 

Den med solhungern förenade 
själsliga depressionen kureras, om 
förhållandena eljes medgiva det, lätt 
med en vinter- eller vårresa till Sö
dern, Schweiz eller Rivieran. Man 
går från ett sämre till ett bättre. 
Man flyr från sollösa trakter till 
nejder med flödande, hälsogivande 
solljus. Det är som ett förnyelsens 
bad, oförglömligt för dem som sma
kat dess härlighet. 

För att hjälpa dem, vilka av olika 
Skäl icke kunna tänka på sådana re
sor, börjar man nu i nordligt lig
gande länder förse sjukhus och sa
natorier med apparater för framstäl
lande av artificiellt solljus, med alla 
däri ingående strålar, violett, indigo, 
blått, grönt, gult, orange och rött. 

Vetenskapen har klarlagt, att de 
i särskild grad hälsogivande -och 
stimulerande färgerna äro violett, 
indigo, blått och grönt. Gult, orange 
och rött spela i detta hänseende en be
tydligt anspråkslöisare roll. Och dock 
innehåller vanligt artificiellt ljus 
nästan inga andra än dessa sist
nämnda färger! Det vill med andra 
ord säga, att ofantligt många av oss 
under hela vintern leva i kanske 
fullständig avsaknad av naturens 
kanske viktigaste hälsomedel! Sär
skilt illa ställda äro innevånarne i 
de stora städerna, vilkas luft ofta 
är så fylld aiv damm och sotpartik
lar eller så tjock och disig, att de 
hälsogivande gröna och blåa strålar-
ne endast i ringa mån 'förmå bana 
siig väg därigenom. Dessa strålar 
kallas också "brännande". Det är 
de som framkalla solbrännan. Man 

av pumps att 
sulan bär vid--
stående märke 

K) 

(Jiskä fors Ohmps 
äro tillverkade av oklistrad och ogummerad smarting, bliva där< 

ßp luftigare, och smidigare än andra dylika °Valj därför alltid 

VISKAFORS 
SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOIAGET, VISKAFORS 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

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

Illllllllllll 

soM 
^rvillor OCh 

är FOR yr" år ^INA 
NEW PERFECTlON-FOTOCENSPKiry 

Osfri ~ Lättskött 
Prisbillig -Uttcrst 

ekonomisk'. 
A 

Finnes i ett flertal praktiska 
och tilltalande typer 

och storlekar. 

• 
VESTKUSTENS 

PETROLEUM A:B. V.Hamn^.22 GÖTEBORG Tel.10560 
Demonstration dä^Qn hr)< 

i  o l i k a  s o r t e r s  m o d e l l e r  
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 

Vi (SL 
KORSGATAN 12 

kan bli solbränd på en enda dag vid 
kusten eller ute på landet men gå en 
hel sommar på stadsgatorna, utan att 
ansiiktshuden blir nämnvärt brunare. 

Solhungern framkallar också en 
kroppslig depression med trötthet, 
minskad arbetsförmåga och reduce
rad motståndskralft mot sjukdom. 

Läkarevetenskapen lutar åt åsik
ten, att solen är ett slags "föda" för 
kroppen och att bristen på sol bety
der en undernäring av densamma. 
Man har sökt en ersättare för den 
under vintern svåråtkomliga och 
otillräckliga solfödan i —• grädde. 
Vi lida mindre av solbristen, om vi 
vintertiden förtära grädde eller nå
got annat naturligt fettämne såsom 
fisklevertran, fläsk eller annat fett 
kött. Man stöder detta påstående 
på en mängd i undersökningssyfte 
gjorda experiment, vilkas glänsande 
resultat visat, att man är inne på 
rätt väg. 

För dem som äro intresserade av 
solbad bör kanske påpekas, att så
dana måste tagas med stor försik
tighet. i början, tills huden hunnit 
vänja sig vid solljuset. Vid sjuk
domar i lungor och hjärta kunna sol-
bad, tagna utan läkares råd, vara 
direkt farliga. 

Dunungen. 

Selanderska teatersällskapet har 
övergivit Nya Teaterns byggnad och 
flyttat lut i naturen, närmare be
stämt till den vackra friluftsteatern 
i Slotttsskogen vilken tydligen un-
gått en hel massa förändringar till 
det bättre. Det var idylliskt och 
trivsamt däruppe på höjden och o, 
vilken härlig luft! På programmet 
står för den närmaste tiden, kanske 
för hela sommaren Selma Lagerlöfs 
"Dunungen", här förvandlad till 
lustspel med alla nödiga ingredienser 
romantik, kärlek, tårar, löjen, sång, 
spänning, ovisshet och ett lyckosamt 
slut. Vid premiären tog fru Selan
der priset soim bergsrådinnan, när
mast följd av hr Fischer som hennes 
son, den trots sina oregelbundenhe
ter sympatiske brukspatronen. Hr 
.Tarlow tog kanske väl hårt på sin 
iippgift som borgmästarens högfär
dige son och fröken Sjöberg grät må
hända mer än vad unga flickor plär, 
men icke desto mindre var aftonen 
angenäm och gav en god behållning. 

Musiken sköttes på ett briljant 
sätt av Slottsskogens trastar. 

MERKUBTVÄlDi 
använd enligt bruksanvisning 

giver ett storartat result«? 

Hemligheten med vår 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 
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Läst i varje bildat 
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HANDSKAR och VANTAR 

Att gifta sig för skönhets skull ai 
detsamma som att köpa ett goàs i> 
rosornas skull. Ja, dit sista är doc. 

mycket förnuftigare, ty ^rosor.,, 
blomstringstid kominor årligen 

baka. 
W. von Kotzeoue• 
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Vid skiljovägen. 
6tt levnadsöde. 

Har lunchar man bäst? 
Björngårösotllan Slottsfiogen 

l:sfa 61. inatsafsi ocfi kortbUovu 
setoeting. Tïïusift dagligen. fjol; 
hets priser sänfita med 20—25 °/o. 
Best, pt tel. J9268. 

Vita Banôets Kestaurant 
Kungsgatan 0. i Telefon J07 89. 
Slottsfiogen, tud stora ôammen. 

Den ena amerikanska damen: — 
Hela förmiddagen liar gått åt för 
mig till att putsa mina diamanter. 
Jag tvättar dem i champagne. Ett 
utmärkt medel! Hur gör du dina 
diamanter rena? 

Hennes vänimja: — Nej, vet du 
någon rengöring besvärar jag mig 
verkligen inte med — jag köper nya. 

/jK^TAPISSHR?^jri 
Off DETALJ ö. Hamng. 11. 1 tr. 

INIABS 
Delsbo-, Hallands. 

Blekingesöm 

Den engelske författaren, tänka
ren, prästmannen m. m. Hale White, 
mera känd under författarenamnet 
"Mark Rutherford", berättar i sin 
självbiografi, av vilken en ny upp
laga i dagarna utkommit på Fisher 
Unwins förlag, en historia av intres
se, dels därför att den är sann, dels 
därför att den belyser en livsviktig 
11 åga, in I ör vilken icke så få mä» 
niskor torde ställas. 

\ id tiden för händelsen var Mark 
Rutherford, som 1913 skördades av 
döden, präst i en liten frikyrkoför
samling på landet. 

"Församlingen hade betydligt 
krympt samman, och alla medlem1-
mar, som ännu stannade kvar, höllo 
fast vid sin lilla kyrka mera av va
na än något annat skä.l", skriver Ru-
therford. "Det enda undantaget var 
två gamla fröknar, som bodde i en 
liten stuga omkring en mil utanför 
staden. De voro fromma människor 
i ordets renaste bemärkelse, båda 
mycket sjukliga, men nöjda och un-
dergivna i alla fall. Alltid sågo de 
glada och belåtna ut i trots av sjuk
dom och prövningar. 

Deras hus var ett av de ljuvliga
ste sm!å hem jag nånsin sett. I sam
ma ögonblick jag trädde inom dörren 
där, kom det över mig en känsla av 
den mest fullkomliga ro. Allting 
där var roingivande: böcker, tavlor, 
möbler, allt andades samma frid. In
genting i hemmet var nytt, men allt 
var sa väl aktat, att ingenting såg 
gammalt ut. Likväl voro de båda 
värdinnorna på intet vis typiska 
gamla mamseller, som ju bruka be
skyllas för ängsligt överdriven nog
grannhet och pedanteri. 

Jag kominer ihåg, att barnen till 
en grannfru komom in en kväll, då 
jag var där. De voro obelevade och 
illa uppfostrade och lämnade spår 
efter sina smutsiga skodon över hela 
mattan, något, som jag märkte, att 
de båda damerna genast givit akt på. 
Men detta gjorde ingen skillnad i de
ras sätt att behandla barnen, som 
trakterades med kaka och vinbärsvin 
och tycktes ha "förtjusande trevligt" 
hos de gamla. Så snart de hade gått, 
bad den ena av systrarna mig ur
säkta, att hon sopade upp jorden 
från mattan, innan den bleve ner
trampad. Och på detta sätt uppträd
de de alltid." 

Någon tid efteråt började Mark 
Rutherford känna sig orolig över sin 
förlovning med' en ung flicka, ty 
han insåg, att han inte älskade hen
ne. Och i sitt bekymmer fick han 
ingivelsen att gå och hälsa på frök

narna Arbot. Den äldsta av syst
rarna, som han var bäst vän med, 
märkte hans nedslagenhet och fick 
•honom snart att tala om sin historia. 

"Hur det gick till, vet jag inte", 
säger R. i sin berättelse, "men innan 
jag visste ordet av, hade jag biktat 
mig fullständigt. Jag begriper än
nu i dag inte, vad som kom åt mig, 
då Jag gjorde henne till min förtrog
na. Blyg, tillbakadragen och stolt, 
skulle jag väl hellre dött än andats 
en stavelse av min hemlighet till nå
gon, om jag varit som vanligt, men 
hennes milda, ljuva ansikte kom mig 
att förlora besinningen. 

Under loppet av min berättelse 
kom det en underbar förändring 
över henne. När jag började, satt 
hon bekvämt tillbakalutad i sin sto
ra stol med ett lugnt och vänligt ut
tryck, men småningom blev det eld 
och liv i hennes ansikte, hon satte 
sig upp, och hela hennes väsen un
dergick en så plötslig och fullstän
dig förvandling, att jag knappt kun
de tro mina egna ögon och öron. 

Till sist då jag hade slutat, satte 
hon båda händerna för pannan och 
utropade nästan med ett ångestskri: 
"Skall jag tala om det för honom? 
O, min Gud, skall jag tala om det? 
Må Gud förbarma sig över honom!" 

Jag var utom mig av häpnad över 
detta våldsamma känsloutbrott hos 
en person, som! jag dittills aldrig 
sett det minsta upprörd. Hon drog 
sin stol närmare min, lade båda hän
derna på mitt knä, såg mig rakt in 
i ögonen och sade: "Hör nu!" 

Och nu yppade hon för mig en 
oanad hemlighet, sitt eget olyckliga 
giftermål. Här är nu historien med 
hennes egna ord. 

"Jag utelämnar alla de övriga av
skyvärda detaljerna och vill endast 
berätta, att en regning söndagsefter
middag, då vi inte kunde gå i kyrkan 
och voro ensamma i matsalen, nådde 
det spända förhållandet mellan oss 
sin kulmen. Min man hade en reli
giös tidskrift framför sig, och jag 
satt tyst och overksam. Slutligen 
sedan en timme gått, utan att vi väx
lat ett ord, kunde jag ej uthärda 
längre utan utbrast: 

"James, jag är gränslöst olyck
lig!" 

Han vek långsamt ihop tidningen, 
sedan han rivit av ett hörn av ett 
brev och lagt som märke, och sade: 

"Vad är det med dig?" 
"Det måtte du väl veta. Du måtte 

väl veta, att alltsen vi gifte oss, har 
du aldrig brytt dig det minsta om, 
vad jag gjort eller sagt. Det vill 

/Iî tyia /lu/rrt/rrvet 
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Tangens Gardiner 
platsens största sortering hos' 
A.-B. Carl Johnsson 

Kungstorget. 

säga, du har aldrig brytt dig om mig. 
Detta är inget äktenskap." 

Efter detta plötsliga utbrott bör
jade jag gråta, som om hjärtat ville 
brista, 

"Vad är meningen med allt detta? 
Du måste vara illamående. Vill du 
inte ha ett glas vin?" 

Jag lyckades ej återvinna själv
behärskningen på några minuter, 
och under tiden satt han alldeles 
stilla utan att tala och utan att röra 
sig. Hans köld stålsatte mig, min 
vilja och hela mitt känsloliv koncen
trerades i ett fast beslut, och jag sva
rade: 

"Jag vill inte ha något vin. Jag 
är inte sjuk. Jag har ingen önskan 
att ställa till en scen. Jag vill inte 
genom några gagnlösa ord reta upp 
mig själv mot dig eller dig -mot mig. 
Du vet att du inte älskar mig. Jag vet, 
att jag inte älskar dig. Alltsammans 
är ett bittert, olyckligt misstag, och 
ju förr vi erkänna detta och ställa 
det till rätta dess bättre." 

Han blev alldeles blek, läpparna 

A l l a  
som sätta värde på 

en god Kopp 

K a f f e  
Köpa av våra sedan gammalt 

omtycKta blandningar. 
C. V. HELANDER a Co. 

Etabl. 1836. 
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Vasa Blomsterhandel 
QUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa. 

Medlem av Föreningen för blomsterbe-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. D. i U. S. A. 
samt B—V. i Tyskland. 6000 medlemmar. 
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SIDENHUSET 
SPECIALAFFÄR FÖR DAMARTIKLAR. 

darrade, och han såg ut, som om han 
velat döda^mig. 

"Vad är det här för galenskaper? 
Vad menar du med dina fjanterier?" 

Jag svarade ej. 
"Tala!" dundrade han. "Yad me

nar du med att rätta ditt misstag? 
Vid den levande Guden, du skall inte 
få göra mig till ett åtlöje för hela 
stan! Förr ska jag krossa dig." 

Jag blev förvånad över hans plöts
liga utbrott av raseri, .men efteråt, 
då jag hunnit reflektera över saken, 
fann jag det helt naturligt. Jaget 
var hans gud, och tanken på den ska
da, som skulle tillfogas honom och 
hans rykte, gjorde honom naturligt
vis ursinnig. Jag teg alltjämt, och 
han fortsatte: 

"Jag förmodar du tänker resa ifrån 
mig, och du tror, att du ska kunna 
vanära mig därigenom. Du kommer 
bara att bringa vanära över dig 

själv. Alla människor känner mig 
här och vet, att du haft all möjlig 
bekvämlighet och allt, som kunnat 
göra dig lycklig. Alla människor 
kommer att säga, det som alla får 
rätt att säga om dig. Fram med det 
nu och bekänn sanningen, att en av 
dina ynkliga poeter har förälskat sig 
i dig och du i honom." 

Jag teg alltjämt men steg nu upp 
och gick in i sängkammaren och satt 
där i mörkret till sovtiden var inne. 
Jag hörde James komîma upp vid 
tiotiden som vanligt, gå till sitt eget 
rum och regla dörren om sig. Jag 
tvekade ej ett ögonblick. Jag kunde 
inte resa hem och bli en skottavla 
för allt skvaller och förtal i den lilla 
landsortsstaden, där jag var född. 
Min gamla sköterska, som haft hand 
om mig, då jag var barn, hade fått 
plats i London som förestånderska 
för en stor affär vid the Strand. Hon 
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för fa Sidenpfatjff sko fa foääas 
hastigt ifjumf LUX födder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen« 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux 1 hett  vatten t i l l  et t  r ikl igt  
lödder,  t i l lsät t  kall t  vatten t i l l  des,s  lösningen bliver l jum. Lägg 

'  Pigget ,  krarna det  upprepade gånger genom löddret .  Gnugga 
ej .  Skölj  väl  1 l jumt vatten.  Vrid ej .  Vira in i  en ren hand« 
duk och stryk med ett  varmt -  icke hett  -  järn.  Kom ihåg — 

l jumt lödder -  ljumt sköljvatten — samt et t  icke för varmt järn.  

LUX 
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UUtb. 
ROMHjsr 

Av Slovenes 

•itoriserad översättning av 

Margareta Iieijkel. 

Ea 
Wer SVa^ ro<^na^ färgade hennes 

att säg- eVr vänligt av er 
HiulSa, °0^ P® och vis också 

%de 1e.. °n me'rï en djup suck och 
ja?k«Qde°Jia"d°: ~ Jag önskar att 

^ vari. era^a mera för er, men 

var 11 ^an e^er Jag-
^ lät ^y?et °nd på mig för att 

si'ife ^ f1 a er- Men jag var så 
^ hjälpte 
^ <>m io ! annu en gång kom-
M iVri/t 

allade På er, tillade hon 
t\ . 's ton. 

, r>ktor Jlaiin • . 
- åtbörd allory gjorde en nekan-

— Nej, svarade han, det skulle 
vara omöjligt för mig. Efter vad 
fru Ames 'sagt och skrivit känner 
jag, att jag icke har rätt att tala med 
er. För min egen heders skull bör 
jag respektera hennes önskningar. 
Det är en plikt mot mig själv att 
icke mera uppsöka er. 

Lilith skrattade bittert. 
— Det förefaller, som om det bara 

vore fråga om era och hennes käns
lor. Ha då mina ingenting att be

tyda? 
Båda hade ofrivilligt stannat och 

stodo nu med blick i blick. 
— Nej, sade han med ett ljust le

ende, ingen alls bryr sig om era 
känslor. 

Hon förstod honom och all bitter
het var försvunnen ur hennes ton, 
när hon lågmält sade: 

Det är så svårt att vara allde
les ensam och icke ha en enda vän. 
En .mor kan ju inte vara allt för en. 
Dessutom finns det vissa orsaker som 
gör, att det icke alltid är sa lätt att 
vara tillsammans med henne. 

Doktor Mallory grep tillfället 1 
flykten för att ge henne ett gott råd; 

— Det är alldeles pa tok, att ni 

isolerar er på det sätt ni gör. Jag 
är glad över att jag fått tillfälle att 
säga er det. Det är antagligt, att 
ni tycker illa om mitt råd, men tänk 
i alla fall allvarligt på saken. Ni 
skadar er själva på allt sätt och vis 
genom att avskilja er från världen 
på det sätt ni gör. 

— Yi måste handla som vi gör, ut
brast Lilith i förtvivlad ton. Yi kan 
inte uimgås med dessa människor 
även om vi (ville det, men vi vill det 
inte. Sådana där gamla pratsjuka, 
elaka kvinnor, som älska skandaler 
och önska att göra livet outhärdligt 
för envar — i vår situation tillade 
hon brådskande. 

Men doktor Mallory protesterade 
med en energisk huvudskakning. 

— De äro inte så elaka, när man 
lär känna dem närmare, sade han. 
Några av dem äro till och med rik
tigt snälla och rara. Och vad skan
daler och skvaller beträffar, så tror 
ni väl inte, att ni få vara mera i 
fred genom att leva som ni nu gör? 
—• Ni blir ju inte ond på mig, säg, 
tillade han vänligt och isåg henne 
allvarligt in i ögonen. 

Lilith skakade på huvudet och ett 

ängsligt uttryck gled över hennes 
ansikte. 

— Jag bryr mig inte om att bli 
bekant med dem, förklarade hon. 
Kanske skulle de upptäcka något. 
Yi kunde ju tillfälligtvis träffa nå
gon som vi kände. Det är det vi äro 
rädda för, tillade hon sakta. 

— Om de inte hitta något, skola 
de hitta, på något, sade doktorn kort. 

— Jag bryr mig inte om att vara 
bekant med någon annan än med er, 
förklarade Lilith oskuldsfullt. Med 
er kan jag tala utan det fruktans
värda tryck, som jag känner inför 
mamma, och utan att känna att jag 
blir pumpad, som när jag talar med 
damer. 

— Det tjänar ingenting till vad 
ni nu säger, förklarade han bestämt. 
Ni inser väl, att om vi två skola 
kunna träffas och tala med varan
dra, så måste ni komma tillsammans 
med andra människor. Jag menar, 
fortsatte han, att fru Ames knap
past kan ha något eimot, att ni talar 
med mig, om ni träffas hos en ge
mensam bekant, inte sant? 

— Nej, det kan hon väl inte, sva
rade Lilith tvekande. 

— Alltså, ni måste göra ert val. 
Antingen fullständig isolering och 
ett farväl för alltid mellan er och 
mig eller ett modernt umgänge med 
era grannar och däribland även er 
ödmjuke tjänare, Eben Mallory. — 
Nå, vad väljer ni nu? tillade han le
ende. 

Varje spår av ledsnad och ned
stämdhet hade försvunnit från den 
unga flickans ansikte. Hon såg le
ende upp till hononm. 

— Jag vill inte, att det skall bli 
ett farväl för alltid imellan oss, och 
därför imåste jag välja det andra al
ternativet, viskade hon sakta. 

— Det var förnuftigt av er, ut
brast doktor Mallory och räckte 
henne sin hand. 

Lilith tog den. Och då han gick 
tillbaka till båten stod hon kvar och 
såg efter hononm med en blick, fylld 
av längtan. 

Slutligen vände hon sig om och 
gick långsamt sin väg. Hundarne 
gjorde krumsprång omkring henne, 
förtjusta över att åter ha henne för 
sig själva. Lilith böjde sig ned och 
klappade dem. 

— Kom Kedgie, kom Craxie, ro

pade hon och hennes röst lät glad 
och lugn, då hon med snabba steg 
vandrade vidare, följd av de skäl
lande hundarne. 

Det var ett gott stycke väg till 
Old Court, men Lilith var i strålan
de humör och skyndade raskt framåt. 

Då hon sin vana trogen gick in' 
i parken genom sidodörren, mötte 
hon fru Ames, i vars ansikte en tyd
lig oro stod att läsa. 

— Yar har du varit, barn. Du 
har varit borta så länge. — Med en 
skygg blick tillade hon: — Har du 
träffat någon som du kände? 

— Vi känna ju nästan ingen en
da här, svarade Lilith lugnt. Vet 
du, jag tror, att det skulle vara klo
kare, om vi blandade oss litet med 
andra människor. Det kanske blir 
lite obehagligt för oss i början, men 
vi kunna ju ta det sakta och vackert. 
Jag blygs över att spela invalid 
längre. Jag vill inte, att någon skall 
ha rätt att betrakta mig som en be-
dragerska. 

Hon talade i lugn ton, och modern 
såg forskande på henne. 

— Det var en plötslig förändring 
anmärkte fru Ames misstroget. Hur 
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två fäder. 
De sutto i samma kupé vid fön

sterplatserna mitt emot varandra — 
ibåda med sina piltar bredvid sig. 
Den olikhet i livsuppfattning, va
nor, smak ock måhända samhälls
ställning som stod att läsa i fäder
nas anleten och yttre hade även satt 
sin prägel på de små. Den ene av 
fäderna var en representant för den 
bildade svensken. Hela hans lugna, 
värdiga- behagliga väsen andades be-
härsikningj självaktning och hänsyn 
utåt. Den andre var typen för upp
komlingen, med dennes överdrifter, 
självöverskattning och likgiltighet 
för andras rätt och trevnad. 

Sammalunda med de båda barnen. 
Pilten vid den svenske gentleman
nens sida var ett förtjusande barn. 
Med uppmärksam, underfull barna-

• blick följde han det förbiglidande 
panoramat därute. Gröna fält, berg, 
kullar, skogar, hus och vattendrag 
drogo i ständig omväxling förbi. 
Alltibland vände han sig ivrigt till 
fadern och framställde en fråga, som 
denne lågmält besvarade. 

Den andra pilten var en bort
skämd, frodig, ondsint fyraåring. 
Han var icke nöjd med platsen i fa
derns knä. Han ville upp på bän
ken och stå. Och som han tydligen 
kände sin far, begagnade lian de ar
gument, som han visste skulle göra 
bästa effekten. Han sparkade, spän
de sig som en sträng, skrek. Ur 
djupet av resrockens innehållsrika 
fickor plockades förgäves upp de 
härligaste mutor i form av choklad, 
karameller, äpple. De små knubbi
ga händerna grepo väl chokladen och 
karamellerna, men skriket och spratt-
lingarna fortforo, och när äp.plet 
bjöds slogs det ondsint ur handen och 
(flög i knäet på en passagerare snett 
emot. 

Hela kupén tittade upp från sina 
tidningar och böcker, störd, förar
gad och dock, trots allt, intresserad. 
I några ungflickeögon lästes ohöljd 
beundran för fadern — eller kan
ske det var för hans flotta, storrutiga 
resrock. 

Den allmänna uppmärksamheten 
tycktes göra fadern överförtjust. Vid 
varje ny sprattling, vid varje nytt 
skrik såg han sig omkring med ett-
brett, stolt leende som om han velat 
fråga: 

— Ser ni va/d min, min pojke kan! 
Och pojken kunde. Det kostade 

honom bara ett sista genomträngan
de gallskrik att få fadern att sträcka 
vapen. Nu stod han med de ned-
smorda händerna och trubbnosen i 
det runda rosiga ansiktet plattryckt 
mot rutan. 

Pilten på andra sidan fönsterbor
det hade med spänning följt uppträ
dets utveckling. Vilken avundsvärd 
ställning! Varför kunde inte han 
också få stå vid fönstret på sin bänk. 

•<É>-
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Han gjorde en liten rörelse och såg 
förstulet åt sidan på fadern, som nu 
fördjupat sig i en bok. I hans blå, 
strålande blick låg en undran: Får 
jag, eller får jag icke? Men då in
tet oroande förmärktes gled han 
snabbt som en liten ål ned från bän
ken och kravlade sig på knä upp 
igen. 

Han var ett förtjusande barn. Ett 
barn som frestar till svaghet. En 
underbar liten leksak från topp till 
tå. Vad gjorde det om hans lilla 
fina lacksko trampade den målade 
bänken! 

Den hade redan tagit fäste på 
sätet, då 'fadern vände sig om. Han 
blev inte häftig. — Ack, han hade 
ju redan följt hela scenen och för
stod allt. Men den hänsyn för an
dras rätt som låg honom såsom en 
tradition i blodet var starkare än 
hans Svaghet. Och han sade sakta 
och bestämt: 

—- Gunnar skall sitta ner. 
Utan ett ord eller en min till pro

test gled pilten ned på bänken. Men 
han såg på pilten på andra bänken, 
såg på fadern och det låg en hel 
värld av outredda frågor i hans ögon : 
Varför får inte jag, när den andre 
gossen får? Varför är det så olika? 
Men det låg också en viss lugn till
försikt på djupet av denna värld, som 
tycktes säga: Far vill inte. 

När han blir stor en gång och lärt 
känna skillnaden mellan de krafter 
som bevara och riva ned mänsklig
hetens efter tusenåriga strävanden 
vunna resultat, skall han bättre för
stå, varför fadern icke ville. 

Eira Brehm. 

jVorsk kvinnlig 

enbetsfront. 

I Kristiania har, efter ett förbe
redande hemligt arbete, i vilket le
dande kvinnor ur alla de politiska 
partierna deltagit, bildats en organi
sation, som kallar sig "Kvinnornas 
enhetsfront". Sammanslutningen, 
utanför vilken endast de kvinnliga 
kommunisterna stannat, har utarbe
tat ett gemensamt program, vilket 
medlemmarna förbinda sig att främ
ja, dels samfällt, dels inom de olika 
politiska partierna. 

Man vill uppmuntra norsk företag-
ra-mhet och industri genom att köpa 
norska varor, förse hemmen med 
elektrisk kraft och arbetsbesparan-
de elektrisk materiel, förbättra folk
hälsan genom hygieniska åtgärder, 
sjukförsäkring, understöd åt mödrar, 
upprättande av förlossnings- och 
mödrahem m. m. Vidare vill man 
avhjälpa bostadsnöden, uppmuntra 
hemkonsulentverksamheten samt, i 
fråga om skolväsendet, värna kri
stendomsundervisningen, införa ob
ligatorisk undervisning i husligt ar
bete, främja yrkesutbildningen o. s. 
v. Slutligen vill man ha en ny äk
tenskapslag, bättre skydd för sam
hället mot sedlighets förbrytare, un
derstöd åt nykterhetsarbetet, kamp 
mot kriget. Man begär även tillträde 
för kvinnorna till alla ämbeten och 
tjänster. 

"Kvinnlig enhetsfront" förklarar 
icke krig mot de manliga partierna 
eftersom man ju ämnar arbeta för 
gemensamhetsprogrammet inom des
sa organisationer. Man läser dock 
mellan raderna att den nya samman
slutningen, om kvinnorna icke tiller
kännas större inflytande i de manli
ga partierna än hittills, kommer att 
framträda som särskilt kvinnoparti. 

STICKADE 

Dam-Dräkter  
förfärdigas på beställning 
efter mätt. Rikt urval färger! 

Moderna!  — Eleganta!  

A .  J Ö N S S O N  &  C o .  
Specialaffär för Tricotvaror 
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Doktor Bol. 
Solljusets inlflytande på männi

skans hälsotillstånd är f. n. föremål 
för läkarevetenskapens intresserade 
undersökningar. 

Man har funnit att solljuset är av 
avgörande betydelse för både vårt 
själsliga och kroppsliga välbefinnan
de. 

Personer som bo i sol-lösa bostä
der eller i 'trakter med rägnigt kli
mat, ofta imolnhöljd himmel och dim
mig luft lida av "solhunger", vars 
symptom äro nedtryckt sinnesstäm
ning, håglöshet, oro, nervositet. 
Dessa symptom framträda på våra 
nordliga breddgrader starkast under 
november och december månader 
med deras kulna väderlek samt un
der den ruskperiod, som brukar hem
söka oss i själva vårbrytningen. 

Vi trivas i våningar med solläge 
och vantrivas i dem, dit solen aldrig 
skiner in. Det är icke det mer eller 
mindre ljusa och glättiga intrycket 
som här är det avgörande, utan själ
va förekomsten eller avsaknaden av 
det hälsoelement som solljuset utgör. 

Det är icke bra att ha en samman
hängande arbetstid, vilken upptar 
hela den del av dagen, då solen står 
på himlen. Denna arbetstid är be
kväm, dätiför att den lämnar kvällen 
fri, men den, som är mån om sin 
hälsa, bör försöka ordna det så, att 
solen, när den behagar lysa, också 
skiner på honom under någon tim
mas promenad. 

Det är icke häller fördelaktigt för 
personer, bördiga från sydligare 
landsändar och vana vid dera^ läng
re vinterdagar att flytta långt norr
ut till det där ruvande fruktansvärda 
vintermörkret. De svåra psykiska 
lidanden, som äro förenade med den
na sollösa tillvaro för den därmed 

icke från barndomen förtrogne, bru
ka utgöra ett tacksamt imötiv för no
vellförfattare som äro experter på 
norrlandsförhållanden. 

Den med solhungern förenade 
själsliga depressionen kureras, om 
förhållandena eljes medgiva det, lätt 
med en vinter- eller vårresa till Sö
dern, Schweiz eller Rivieran. Man 
går från ett sämre till ett bättre. 
Man flyr från sollösa trakter till 
nejder med flödande, hälsogivande 
solljus. Det är som ett förnyelsens 
bad, oförglömligt för dem som sma
kat dess härlighet. 

För att hjälpa dem, vilka av olika 
Skäl icke kunna tänka på sådana re
sor, börjar man nu i nordligt lig
gande länder förse sjukhus och sa
natorier med apparater för framstäl
lande av artificiellt solljus, med alla 
däri ingående strålar, violett, indigo, 
blått, grönt, gult, orange och rött. 

Vetenskapen har klarlagt, att de 
i särskild grad hälsogivande -och 
stimulerande färgerna äro violett, 
indigo, blått och grönt. Gult, orange 
och rött spela i detta hänseende en be
tydligt anspråkslöisare roll. Och dock 
innehåller vanligt artificiellt ljus 
nästan inga andra än dessa sist
nämnda färger! Det vill med andra 
ord säga, att ofantligt många av oss 
under hela vintern leva i kanske 
fullständig avsaknad av naturens 
kanske viktigaste hälsomedel! Sär
skilt illa ställda äro innevånarne i 
de stora städerna, vilkas luft ofta 
är så fylld aiv damm och sotpartik
lar eller så tjock och disig, att de 
hälsogivande gröna och blåa strålar-
ne endast i ringa mån 'förmå bana 
siig väg därigenom. Dessa strålar 
kallas också "brännande". Det är 
de som framkalla solbrännan. Man 

av pumps att 
sulan bär vid--
stående märke 
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kan bli solbränd på en enda dag vid 
kusten eller ute på landet men gå en 
hel sommar på stadsgatorna, utan att 
ansiiktshuden blir nämnvärt brunare. 

Solhungern framkallar också en 
kroppslig depression med trötthet, 
minskad arbetsförmåga och reduce
rad motståndskralft mot sjukdom. 

Läkarevetenskapen lutar åt åsik
ten, att solen är ett slags "föda" för 
kroppen och att bristen på sol bety
der en undernäring av densamma. 
Man har sökt en ersättare för den 
under vintern svåråtkomliga och 
otillräckliga solfödan i —• grädde. 
Vi lida mindre av solbristen, om vi 
vintertiden förtära grädde eller nå
got annat naturligt fettämne såsom 
fisklevertran, fläsk eller annat fett 
kött. Man stöder detta påstående 
på en mängd i undersökningssyfte 
gjorda experiment, vilkas glänsande 
resultat visat, att man är inne på 
rätt väg. 

För dem som äro intresserade av 
solbad bör kanske påpekas, att så
dana måste tagas med stor försik
tighet. i början, tills huden hunnit 
vänja sig vid solljuset. Vid sjuk
domar i lungor och hjärta kunna sol-
bad, tagna utan läkares råd, vara 
direkt farliga. 

Dunungen. 

Selanderska teatersällskapet har 
övergivit Nya Teaterns byggnad och 
flyttat lut i naturen, närmare be
stämt till den vackra friluftsteatern 
i Slotttsskogen vilken tydligen un-
gått en hel massa förändringar till 
det bättre. Det var idylliskt och 
trivsamt däruppe på höjden och o, 
vilken härlig luft! På programmet 
står för den närmaste tiden, kanske 
för hela sommaren Selma Lagerlöfs 
"Dunungen", här förvandlad till 
lustspel med alla nödiga ingredienser 
romantik, kärlek, tårar, löjen, sång, 
spänning, ovisshet och ett lyckosamt 
slut. Vid premiären tog fru Selan
der priset soim bergsrådinnan, när
mast följd av hr Fischer som hennes 
son, den trots sina oregelbundenhe
ter sympatiske brukspatronen. Hr 
.Tarlow tog kanske väl hårt på sin 
iippgift som borgmästarens högfär
dige son och fröken Sjöberg grät må
hända mer än vad unga flickor plär, 
men icke desto mindre var aftonen 
angenäm och gav en god behållning. 

Musiken sköttes på ett briljant 
sätt av Slottsskogens trastar. 

MERKUBTVÄlDi 
använd enligt bruksanvisning 

giver ett storartat result«? 

Hemligheten med vår 

Ti7Tl 6au 3e 
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lig»ar i dess utsökta och friska doft 
som gör den till en kvalitetsvara! 
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Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 
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TELEFON 15379 
GOTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

Att gifta sig för skönhets skull ai 
detsamma som att köpa ett goàs i> 
rosornas skull. Ja, dit sista är doc. 

mycket förnuftigare, ty ^rosor.,, 
blomstringstid kominor årligen 

baka. 
W. von Kotzeoue• 

JUSTIDAG 
har inkommit en större sänd g 

av de allra senaste 

Modeller Maskin- och » ^ 

s t i c k a d e  H a l v s i l k e  o c  

Trikå-Varor. Ett verkligt ^ 

fälle till fördelaktiga <nkoP 

smakfulla nyheter. 

Stickade Dräkter 

Stickade Klädningar 

Stickade Jumpers 

Stickade Långschalar 

m- rn-

redda 

„ffentliéa nöjen. 

Teatern. Lilla 
Varje afton kl. i 

priffe-
Sista veckan! 

Friluftsteater 
uppföres varje 

Vid gynas^ e ni. Selma Lagerlöfs 
silo» k!,W Tel. 108 25 meddelar kl. 

förest, gives. 
X 1.10 ock 55 öre. 
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MAGASIN 

HuNGSOA!- =>! • TEL. 9/79 

förnämsta inköpskälla 

av lätta 

Sommarskodon 
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Vid skiljovägen. 
6tt levnadsöde. 

Har lunchar man bäst? 
Björngårösotllan Slottsfiogen 

l:sfa 61. inatsafsi ocfi kortbUovu 
setoeting. Tïïusift dagligen. fjol; 
hets priser sänfita med 20—25 °/o. 
Best, pt tel. J9268. 

Vita Banôets Kestaurant 
Kungsgatan 0. i Telefon J07 89. 
Slottsfiogen, tud stora ôammen. 

Den ena amerikanska damen: — 
Hela förmiddagen liar gått åt för 
mig till att putsa mina diamanter. 
Jag tvättar dem i champagne. Ett 
utmärkt medel! Hur gör du dina 
diamanter rena? 

Hennes vänimja: — Nej, vet du 
någon rengöring besvärar jag mig 
verkligen inte med — jag köper nya. 

/jK^TAPISSHR?^jri 
Off DETALJ ö. Hamng. 11. 1 tr. 

INIABS 
Delsbo-, Hallands. 

Blekingesöm 

Den engelske författaren, tänka
ren, prästmannen m. m. Hale White, 
mera känd under författarenamnet 
"Mark Rutherford", berättar i sin 
självbiografi, av vilken en ny upp
laga i dagarna utkommit på Fisher 
Unwins förlag, en historia av intres
se, dels därför att den är sann, dels 
därför att den belyser en livsviktig 
11 åga, in I ör vilken icke så få mä» 
niskor torde ställas. 

\ id tiden för händelsen var Mark 
Rutherford, som 1913 skördades av 
döden, präst i en liten frikyrkoför
samling på landet. 

"Församlingen hade betydligt 
krympt samman, och alla medlem1-
mar, som ännu stannade kvar, höllo 
fast vid sin lilla kyrka mera av va
na än något annat skä.l", skriver Ru-
therford. "Det enda undantaget var 
två gamla fröknar, som bodde i en 
liten stuga omkring en mil utanför 
staden. De voro fromma människor 
i ordets renaste bemärkelse, båda 
mycket sjukliga, men nöjda och un-
dergivna i alla fall. Alltid sågo de 
glada och belåtna ut i trots av sjuk
dom och prövningar. 

Deras hus var ett av de ljuvliga
ste sm!å hem jag nånsin sett. I sam
ma ögonblick jag trädde inom dörren 
där, kom det över mig en känsla av 
den mest fullkomliga ro. Allting 
där var roingivande: böcker, tavlor, 
möbler, allt andades samma frid. In
genting i hemmet var nytt, men allt 
var sa väl aktat, att ingenting såg 
gammalt ut. Likväl voro de båda 
värdinnorna på intet vis typiska 
gamla mamseller, som ju bruka be
skyllas för ängsligt överdriven nog
grannhet och pedanteri. 

Jag kominer ihåg, att barnen till 
en grannfru komom in en kväll, då 
jag var där. De voro obelevade och 
illa uppfostrade och lämnade spår 
efter sina smutsiga skodon över hela 
mattan, något, som jag märkte, att 
de båda damerna genast givit akt på. 
Men detta gjorde ingen skillnad i de
ras sätt att behandla barnen, som 
trakterades med kaka och vinbärsvin 
och tycktes ha "förtjusande trevligt" 
hos de gamla. Så snart de hade gått, 
bad den ena av systrarna mig ur
säkta, att hon sopade upp jorden 
från mattan, innan den bleve ner
trampad. Och på detta sätt uppträd
de de alltid." 

Någon tid efteråt började Mark 
Rutherford känna sig orolig över sin 
förlovning med' en ung flicka, ty 
han insåg, att han inte älskade hen
ne. Och i sitt bekymmer fick han 
ingivelsen att gå och hälsa på frök

narna Arbot. Den äldsta av syst
rarna, som han var bäst vän med, 
märkte hans nedslagenhet och fick 
•honom snart att tala om sin historia. 

"Hur det gick till, vet jag inte", 
säger R. i sin berättelse, "men innan 
jag visste ordet av, hade jag biktat 
mig fullständigt. Jag begriper än
nu i dag inte, vad som kom åt mig, 
då Jag gjorde henne till min förtrog
na. Blyg, tillbakadragen och stolt, 
skulle jag väl hellre dött än andats 
en stavelse av min hemlighet till nå
gon, om jag varit som vanligt, men 
hennes milda, ljuva ansikte kom mig 
att förlora besinningen. 

Under loppet av min berättelse 
kom det en underbar förändring 
över henne. När jag började, satt 
hon bekvämt tillbakalutad i sin sto
ra stol med ett lugnt och vänligt ut
tryck, men småningom blev det eld 
och liv i hennes ansikte, hon satte 
sig upp, och hela hennes väsen un
dergick en så plötslig och fullstän
dig förvandling, att jag knappt kun
de tro mina egna ögon och öron. 

Till sist då jag hade slutat, satte 
hon båda händerna för pannan och 
utropade nästan med ett ångestskri: 
"Skall jag tala om det för honom? 
O, min Gud, skall jag tala om det? 
Må Gud förbarma sig över honom!" 

Jag var utom mig av häpnad över 
detta våldsamma känsloutbrott hos 
en person, som! jag dittills aldrig 
sett det minsta upprörd. Hon drog 
sin stol närmare min, lade båda hän
derna på mitt knä, såg mig rakt in 
i ögonen och sade: "Hör nu!" 

Och nu yppade hon för mig en 
oanad hemlighet, sitt eget olyckliga 
giftermål. Här är nu historien med 
hennes egna ord. 

"Jag utelämnar alla de övriga av
skyvärda detaljerna och vill endast 
berätta, att en regning söndagsefter
middag, då vi inte kunde gå i kyrkan 
och voro ensamma i matsalen, nådde 
det spända förhållandet mellan oss 
sin kulmen. Min man hade en reli
giös tidskrift framför sig, och jag 
satt tyst och overksam. Slutligen 
sedan en timme gått, utan att vi väx
lat ett ord, kunde jag ej uthärda 
längre utan utbrast: 

"James, jag är gränslöst olyck
lig!" 

Han vek långsamt ihop tidningen, 
sedan han rivit av ett hörn av ett 
brev och lagt som märke, och sade: 

"Vad är det med dig?" 
"Det måtte du väl veta. Du måtte 

väl veta, att alltsen vi gifte oss, har 
du aldrig brytt dig det minsta om, 
vad jag gjort eller sagt. Det vill 

/Iî tyia /lu/rrt/rrvet 

JjAjLfrfc ocA, CjJfalfc 

KOP DA 

TANGERS 
»AREIOiMEd 

ffföäAtcL ĉUyii&cit 

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

Kungstorget. 

säga, du har aldrig brytt dig om mig. 
Detta är inget äktenskap." 

Efter detta plötsliga utbrott bör
jade jag gråta, som om hjärtat ville 
brista, 

"Vad är meningen med allt detta? 
Du måste vara illamående. Vill du 
inte ha ett glas vin?" 

Jag lyckades ej återvinna själv
behärskningen på några minuter, 
och under tiden satt han alldeles 
stilla utan att tala och utan att röra 
sig. Hans köld stålsatte mig, min 
vilja och hela mitt känsloliv koncen
trerades i ett fast beslut, och jag sva
rade: 

"Jag vill inte ha något vin. Jag 
är inte sjuk. Jag har ingen önskan 
att ställa till en scen. Jag vill inte 
genom några gagnlösa ord reta upp 
mig själv mot dig eller dig -mot mig. 
Du vet att du inte älskar mig. Jag vet, 
att jag inte älskar dig. Alltsammans 
är ett bittert, olyckligt misstag, och 
ju förr vi erkänna detta och ställa 
det till rätta dess bättre." 

Han blev alldeles blek, läpparna 

A l l a  
som sätta värde på 

en god Kopp 

K a f f e  
Köpa av våra sedan gammalt 

omtycKta blandningar. 
C. V. HELANDER a Co. 

Etabl. 1836. 

Extra billigt For-s lin 
passande för Lantflyttningen. 

Rosenlunds Bosättningsmagasin 
Rosenlundsgat 8. 2:a Långgatan 34, 

Kungl. 
Hovleverantör 

BLOMSTER-
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över hela jorden. 
Beställningar å blommor ombesörj es kost
nadsfritt under garanti för omsorgsfullt 
utförande â alla platser av 

Vasa Blomsterhandel 
QUSTAF EKMAN 

Telefon 4314 — 10365. Telegr. Vasa. 

Medlem av Föreningen för blomsterbe-
ställningsförmedling samt de internatio
nella organisationerna F. T. D. i U. S. A. 
samt B—V. i Tyskland. 6000 medlemmar. 
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darrade, och han såg ut, som om han 
velat döda^mig. 

"Vad är det här för galenskaper? 
Vad menar du med dina fjanterier?" 

Jag svarade ej. 
"Tala!" dundrade han. "Yad me

nar du med att rätta ditt misstag? 
Vid den levande Guden, du skall inte 
få göra mig till ett åtlöje för hela 
stan! Förr ska jag krossa dig." 

Jag blev förvånad över hans plöts
liga utbrott av raseri, .men efteråt, 
då jag hunnit reflektera över saken, 
fann jag det helt naturligt. Jaget 
var hans gud, och tanken på den ska
da, som skulle tillfogas honom och 
hans rykte, gjorde honom naturligt
vis ursinnig. Jag teg alltjämt, och 
han fortsatte: 

"Jag förmodar du tänker resa ifrån 
mig, och du tror, att du ska kunna 
vanära mig därigenom. Du kommer 
bara att bringa vanära över dig 

själv. Alla människor känner mig 
här och vet, att du haft all möjlig 
bekvämlighet och allt, som kunnat 
göra dig lycklig. Alla människor 
kommer att säga, det som alla får 
rätt att säga om dig. Fram med det 
nu och bekänn sanningen, att en av 
dina ynkliga poeter har förälskat sig 
i dig och du i honom." 

Jag teg alltjämt men steg nu upp 
och gick in i sängkammaren och satt 
där i mörkret till sovtiden var inne. 
Jag hörde James komîma upp vid 
tiotiden som vanligt, gå till sitt eget 
rum och regla dörren om sig. Jag 
tvekade ej ett ögonblick. Jag kunde 
inte resa hem och bli en skottavla 
för allt skvaller och förtal i den lilla 
landsortsstaden, där jag var född. 
Min gamla sköterska, som haft hand 
om mig, då jag var barn, hade fått 
plats i London som förestånderska 
för en stor affär vid the Strand. Hon 

piiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillliililllllilllllllliiilliiili 

för fa Sidenpfatjff sko fa foääas 
hastigt ifjumf LUX födder 

Det finnes många saker, som man icke får göra 
vid tvätt av siden — men Lux undanrödjer alla 
besvärligheter. T. ex. siden bör aldrig gnuggas 
eller vridas, det förstör vävnaden. Tvål bör aldrig 
strykas direkt på tyget, då detta förstör och gul« 
nar plagget. Lux tvättar utan gnuggning. 

Lux är en ren tvål i form av genomskinliga 
flingor. Uppvispar man dessa flingor i hett vatten, 
får man ett rikligt lödder, som tvättar utan att 
skada det ömtåligaste plagg. Lux skadar ingen« 
ting, som icke skadas av rent vatten. 

Hur tvättar man siden? Vispa Lux 1 hett  vatten t i l l  et t  r ikl igt  
lödder,  t i l lsät t  kall t  vatten t i l l  des,s  lösningen bliver l jum. Lägg 

'  Pigget ,  krarna det  upprepade gånger genom löddret .  Gnugga 
ej .  Skölj  väl  1 l jumt vatten.  Vrid ej .  Vira in i  en ren hand« 
duk och stryk med ett  varmt -  icke hett  -  järn.  Kom ihåg — 

l jumt lödder -  ljumt sköljvatten — samt et t  icke för varmt järn.  

LUX 
H  S U N L I G H T  S A P T V A L  A . . B ,  G O T E B O R G  =  

in in um mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

(Eftertryck förbjudes). 

UUtb. 
ROMHjsr 

Av Slovenes 

•itoriserad översättning av 

Margareta Iieijkel. 

Ea 
Wer SVa^ ro<^na^ färgade hennes 

att säg- eVr vänligt av er 
HiulSa, °0^ P® och vis också 

%de 1e.. °n me'rï en djup suck och 
ja?k«Qde°Jia"d°: ~ Jag önskar att 

^ vari. era^a mera för er, men 

var 11 ^an e^er Jag-
^ lät ^y?et °nd på mig för att 

si'ife ^ f1 a er- Men jag var så 
^ hjälpte 
^ <>m io ! annu en gång kom-
M iVri/t 

allade På er, tillade hon 
t\ . 's ton. 

, r>ktor Jlaiin • . 
- åtbörd allory gjorde en nekan-

— Nej, svarade han, det skulle 
vara omöjligt för mig. Efter vad 
fru Ames 'sagt och skrivit känner 
jag, att jag icke har rätt att tala med 
er. För min egen heders skull bör 
jag respektera hennes önskningar. 
Det är en plikt mot mig själv att 
icke mera uppsöka er. 

Lilith skrattade bittert. 
— Det förefaller, som om det bara 

vore fråga om era och hennes käns
lor. Ha då mina ingenting att be

tyda? 
Båda hade ofrivilligt stannat och 

stodo nu med blick i blick. 
— Nej, sade han med ett ljust le

ende, ingen alls bryr sig om era 
känslor. 

Hon förstod honom och all bitter
het var försvunnen ur hennes ton, 
när hon lågmält sade: 

Det är så svårt att vara allde
les ensam och icke ha en enda vän. 
En .mor kan ju inte vara allt för en. 
Dessutom finns det vissa orsaker som 
gör, att det icke alltid är sa lätt att 
vara tillsammans med henne. 

Doktor Mallory grep tillfället 1 
flykten för att ge henne ett gott råd; 

— Det är alldeles pa tok, att ni 

isolerar er på det sätt ni gör. Jag 
är glad över att jag fått tillfälle att 
säga er det. Det är antagligt, att 
ni tycker illa om mitt råd, men tänk 
i alla fall allvarligt på saken. Ni 
skadar er själva på allt sätt och vis 
genom att avskilja er från världen 
på det sätt ni gör. 

— Yi måste handla som vi gör, ut
brast Lilith i förtvivlad ton. Yi kan 
inte uimgås med dessa människor 
även om vi (ville det, men vi vill det 
inte. Sådana där gamla pratsjuka, 
elaka kvinnor, som älska skandaler 
och önska att göra livet outhärdligt 
för envar — i vår situation tillade 
hon brådskande. 

Men doktor Mallory protesterade 
med en energisk huvudskakning. 

— De äro inte så elaka, när man 
lär känna dem närmare, sade han. 
Några av dem äro till och med rik
tigt snälla och rara. Och vad skan
daler och skvaller beträffar, så tror 
ni väl inte, att ni få vara mera i 
fred genom att leva som ni nu gör? 
—• Ni blir ju inte ond på mig, säg, 
tillade han vänligt och isåg henne 
allvarligt in i ögonen. 

Lilith skakade på huvudet och ett 

ängsligt uttryck gled över hennes 
ansikte. 

— Jag bryr mig inte om att bli 
bekant med dem, förklarade hon. 
Kanske skulle de upptäcka något. 
Yi kunde ju tillfälligtvis träffa nå
gon som vi kände. Det är det vi äro 
rädda för, tillade hon sakta. 

— Om de inte hitta något, skola 
de hitta, på något, sade doktorn kort. 

— Jag bryr mig inte om att vara 
bekant med någon annan än med er, 
förklarade Lilith oskuldsfullt. Med 
er kan jag tala utan det fruktans
värda tryck, som jag känner inför 
mamma, och utan att känna att jag 
blir pumpad, som när jag talar med 
damer. 

— Det tjänar ingenting till vad 
ni nu säger, förklarade han bestämt. 
Ni inser väl, att om vi två skola 
kunna träffas och tala med varan
dra, så måste ni komma tillsammans 
med andra människor. Jag menar, 
fortsatte han, att fru Ames knap
past kan ha något eimot, att ni talar 
med mig, om ni träffas hos en ge
mensam bekant, inte sant? 

— Nej, det kan hon väl inte, sva
rade Lilith tvekande. 

— Alltså, ni måste göra ert val. 
Antingen fullständig isolering och 
ett farväl för alltid mellan er och 
mig eller ett modernt umgänge med 
era grannar och däribland även er 
ödmjuke tjänare, Eben Mallory. — 
Nå, vad väljer ni nu? tillade han le
ende. 

Varje spår av ledsnad och ned
stämdhet hade försvunnit från den 
unga flickans ansikte. Hon såg le
ende upp till hononm. 

— Jag vill inte, att det skall bli 
ett farväl för alltid imellan oss, och 
därför imåste jag välja det andra al
ternativet, viskade hon sakta. 

— Det var förnuftigt av er, ut
brast doktor Mallory och räckte 
henne sin hand. 

Lilith tog den. Och då han gick 
tillbaka till båten stod hon kvar och 
såg efter hononm med en blick, fylld 
av längtan. 

Slutligen vände hon sig om och 
gick långsamt sin väg. Hundarne 
gjorde krumsprång omkring henne, 
förtjusta över att åter ha henne för 
sig själva. Lilith böjde sig ned och 
klappade dem. 

— Kom Kedgie, kom Craxie, ro

pade hon och hennes röst lät glad 
och lugn, då hon med snabba steg 
vandrade vidare, följd av de skäl
lande hundarne. 

Det var ett gott stycke väg till 
Old Court, men Lilith var i strålan
de humör och skyndade raskt framåt. 

Då hon sin vana trogen gick in' 
i parken genom sidodörren, mötte 
hon fru Ames, i vars ansikte en tyd
lig oro stod att läsa. 

— Yar har du varit, barn. Du 
har varit borta så länge. — Med en 
skygg blick tillade hon: — Har du 
träffat någon som du kände? 

— Vi känna ju nästan ingen en
da här, svarade Lilith lugnt. Vet 
du, jag tror, att det skulle vara klo
kare, om vi blandade oss litet med 
andra människor. Det kanske blir 
lite obehagligt för oss i början, men 
vi kunna ju ta det sakta och vackert. 
Jag blygs över att spela invalid 
längre. Jag vill inte, att någon skall 
ha rätt att betrakta mig som en be-
dragerska. 

Hon talade i lugn ton, och modern 
såg forskande på henne. 

— Det var en plötslig förändring 
anmärkte fru Ames misstroget. Hur 
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hade alltid varit mycket fästad vid 
mig, och jag hade genast beslutat 
resa till henne. 

Jag gick ner igen, skrev en kort 
biljett till James, sade honom att ef
ter de lumpna och osannfärdiga be
skyllningar han framställt mot mig, 
så kunde han inte gärna vänta att 
finna mig kvar i sitt hus på morgo
nen, och att jag lämnat honom för 
alltid. 

Jag satte på mig min kappa, tog 
fram lite pengar, som voro mina eg
na, ur kassaskrinet och hörde vid 
halv-èttiden diligensen närma sig. 
Jag öppnade sakta förstugudörren 
— den slöt sig med en oljad fjäder 
snabbt och ljudlöst — smög mig ut 
och rullade i nästa ögonblick lands
vägen fram på väg mot den stora 
staden. Å, en sådan natt! Jag var 
den enda passageraren inne i vagnen, 
och under några timmar satt jag där 
alldeles som bedövad, nästan med
vetslös. Så började morgonen gry, 
och solen gick upp med en sådan strå
lande glans, att jag vaknade ur min 
dvala för att se på det underbara 
skådespelet. Det varma ljuset syn
tes mig som en lycklig profetia om 
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F I S K T O R G E T  

framtiden. Inga ord kunna uttrycka 
den glädje och lättnad jag kände 
över min befrielse. Jag visste ej, vad 
som låg framför mig, men jag visste, 
vad jag hade undkommit. Jag 
trodde ej, att jag skulle bli förföljd, 
och ingen sjöman, som räddats från 
ett skeppsbrott har någonsin seglat 
i hamn, till hustru och barn efter 
åratal av skilsmässa, med en mera 
lycksalig känsla än den jag erfor, 
där vi ilade fram över slätten i mor
gongryningen. Jag vill ej trötta er 
med att berätta, vad som hände efter 
min ankomst till London. Jag hade 
själv ett litet kapital och inga barn. 
För att undvika frågor återtog jag 
mitt flicknamn. En sak måste ni 
dock veta, emedan det kommer att 
ge ytterligare eftertryck åt det jag 
ämnar be er om. Många år efteråt 
kunde jag ha blivit gift med en man, 
som höll mycket av mig. Men jag 
sade honom, att jag redan var gift, 
och att han ej finge tala ett ord om 
kärlek till mig. Han reste utom
lands, cch jag har aldrig hört av ho
nom sedan. 

Jag svarade henne: "Miss Arbor, 
ni har utan tvivel rätt, men tänk på, 
vad det vill säga. Det är ingenting 
mindre äJi en nedrighet mot flickan. 
Och människor komma att säga, att 
jag krossat hennes hjärta och för
stört hennes framtidsutsikter. Vad 
skall det bli av mig som präst, när 
allt detta blir känt?" 

Hon grep min hand och utropade 
med obeskrivlig känsla: 

"Min gode pastor, ni dagtingar 
med själafienden. Ack, om ni bara 
visste, om ni bara kunde veta, vad 
ni gör nu, så skulle ni rygga tillba
ka från honom med lika mycken 
fasa, som om helvetet plötsligt öpp
nade sig för era fötter. Fråga inte 
efter framtiden. Tag det steg, som 
Gud fordrar av er just nu. Vad sä
ger den 119 psalmen? 'Ditt ord är 
en lykta för min fot.' Vi ha inget 
löfte om ett ljus, som lyser hundrade 
mil framåt, men vi ha ljus för nästa 
steg, och om vi taga det, skola vi få 
ljus för det följande. Ingen him
melsk uppenbarelse kunde göra mig 
mera övertygad om vilket budskap 
jag har att bringa er. Förlåt mig 
— ni är ju en präst, och jag kanske 
inte borde tala så till er, men jag är 
en gammal kvinna. Ni skulle heller 
aldrig fått höra min historia, om jag 
inte hade trott, att den kanske 
skulle kunna hjälpa till att rädda er 
från någonting värre än döden." 

liMRts: VARU— K 

EKST&OMS „ 

JJ1ÔTMJOL 
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Och nu kan ni gissa, Vad jag äm
nar be er göra. Skriv utan tvekan 
till denna flickan och säg henne hela 
sanningen. Vad som hälst, allt klan
der, allt som vänner eller fiender 
kunna komma att säga er, måste ni 
ta emot med glädje hellre än att gå 
igenom, vad jag hade att gå igenom. 
Hellre döden än att leva êtt liv så
dant som mitt." 

|^är den raka strecken blev 

krokig. 

Som städerska tjänstgjorde en 
gång på sin tid hos Zola en kvinna, 
som varken kunde läsa eller skriva. 
Diktaren fann för sin del denna 
brist i hennes uppfostran mycket be
haglig, då han icke kunde tåla att 
någon tog del av- hans på skrivbor
det liggande manuskript. 

Emellertid erhöll kvinnan ifråga 
varje månad en viss summa från en 
offentlig kassa, och då hon icke 
kunde skriva, brukade hon under
teckna kvittensen med ett långt rakt 
streck. Zola såg varje månad denna 
kvittens, som han plägade attestera. 

Så blev kvinnan gift, och när hon 
nu fått ett nytt namn ansåg hon det 
lämpligt att underskriva kvittensen 
med ett annat tecken — en krume
lur som närmast liknade en cirkel. 

—• Vad betyder det? frågade Zola, 
då han såg det nya tecknet på pap
peret. 

— Jo, nu är jag gift och har fått 
ett annat namn, svarade kvinnan. 

Zola log. 
— Ja visst, inföll han road, jag 

ser att den raka strecken har blivit 
krokig. 

Il Iß ß 11 
förvåning 
år så stor som den inför 

ett oförklarligt fenomen. 

Den förmåga Viking har att 

på ett ögonblick ge skorna 

en varaktig glans år nu

mera så känd, att den ej 

förvånar någon människa. 

-& 
am 

därtill 
g l a n s b o r s t e n  V I K I N G  

och du behöver aldrig skäm

mas för ett par oblankade 

skor. VIKING konserve

rar lädret. VIKING ger 

skorna en varaktig proper 

glans. 

VIKING 

Vilka ömkliga saker är det ej som 
göra oss rika eller fattiga — några 
mynt, kläder, mattor, litet mer eller 
'mindre av sten eller trä eller färg, 
formen på en kappa eller en hatt; 
liksom de nakna indianernas lycka 
av vilka den ene är stolt över att äga 
en glaspärla eller en röd fjäder och 
de andra olyckliga för att de inte 
äga dem. Emerson. 

HAVRE-MUST 
„ Vid överansträngande arbete 

För ALDRINQAR, VUXNA OCH BARN. 

praktisk nyhet för hus
mödrar. 

Vestkustens Petroleumaktiebolag i 
Göteborg har i dagarne fört in en 
artikel, som säkert kommer att till
vinna sig varje praktisk husmoders 
intresse, nämligen New Perfection 
Fotogenspisar. Dessa spisair äro 
till utseendet som mycket stora gas
spisar, men eldas med fotogen och 
ha en värmekapacitet som vida över
stiger gasspisarnes. De äro därtill 
absolut lukt- och rökfria, tystbrän
nande, lätta att hålla rena samt i 
ekonomiskt hänseende mycket pris
billiga och alltså ovärderliga för 
varje husmoder, som saknar gas. 
Spisarne äro konstruerade efter helt 
andra principer än de vanliga för 
några år sedan förekommande foto-
genspisarne. De tända . omedelbart 
utan tillhjälp av sprit, och genom en 
sinnrik konstruktion av veken, som 
är metallstyrd, kunna de icke draga 
upp sig och ryka. Fotogenen för
varas i en behållare, som sitter vid 
sidan av spisen, och går genom själv
tryck ner genom ett rör varifrån den 
uppsuges av små hävertar till veken 
-som på detta sätt absorberar oljan i 
den mån förbränning sker. Detta 
har till följd att allt s. k. fotogenos 
är uteslutet. För spisarne finnas 
särskilt konstruerade bakugnar, vil
kas bakresultat står jämsides, om 
inte högre än det, som utvinnes av 
andra bakugnar. 

Just i småsaker, då människan ej 
lägger band på sig, visar hon sin 
karaktär. — Ar en person hänsyns
lös i livets dagliga små händelser 
och iförhållanden, tar han endast 
hänsyn till egen fördel eller bekväm
lighet och ignorerar andras, tilläg
nar sig sådant som är avsett för andra 
o. s. v., då kan man vara övertygad, 
att ingen rättfärdighet bor i hans 
hjärta, 

Schopenhauer. 
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har det kunnat komma på så has
tigt? 

Lilith var i grund och botten en 
ärlig natur, men vid detta tillfälle 
kände hon, att klokheten bjöd henne 
att förtiga sanningen. 

—• Jag övertänkt saken, och jag 
tror, att skvallret blir mindre om vi 
blandar oss med de andra här. 

Fru Ames panna lade sig i djupa 
veck. 

— Låt oss gå till fröken Vivian 
på tisdagen, fortsatte Lilith. Hon 
bad oss ju så enträget att göra det, 
och du svarade inte bestämt avbö
jande. 

— Int« ett ögonblick har jag 
tänkt att gå dit, och inte du häller, 
svarade fru Arnes kallt. Jag förstår 
inte, att du så plötsligt ändrat åsikt. 

Den lilla damen var tydligen myc
ket misslynt. Det inträdde en pin
sam tystnad. Under det att de gin-
go fram mot byggnaden, mönstrade 
fru Ames i smyg det unga vackra 
ansiktet och observerade därvid, att 
det i Liliths ögon och kring hennes 
imun låg det trotsiga uttryck, som 
brukade varsla om att det var fara 
på färde. Klokheten bjöd henne att 

falla undan, och då de hunnit fram 
till dörren sköt hon vänskapligt sin 
lilla hand in under Liliths arm och 
sade -med inställsam röst: 

—• Kära barn, du vet, att jag lever 
uteslutande för dig, och att jag vill 
göra allt vad du önskar. Har du 
lust att gå till fröken Vivian, så går 
vi dit! 

Lilith böjde sig fram och kysste 
modern på pannan: —- Jag tror att 
det är det klokaste vi kan göra. Först 
blir det väl litet obehagligt, men det 
är i alla fall bättre än att hålla sig 
undan och låta folk fantisera ihop en 
massa osanna historier om oss. 

Ehuru fru Ames skenbart gav ef
ter, var hon dock allt utom tillfreds 
med händelsernas utveckling. 

— Det blir svårt för oss att kunna 
besvara alla frågor. Vi måste kom
ma överens om en historia, som vi 
båda två kunna hålla oss till. Hur 
ängsliga komma vi icke att bli — 
tänk om vi försäga oss. 

Lilith skrattade muntert. Nu då 
det lyckats henne att genomdriva sin 
vilja, var hon icke hågad att se allt
för mörkt på saken. 

— Det tror jag inte, svarade hon 

i lugnande ton. Jag skall nog vara 
försiktig, ocih du mamma är alldeles 
för klok för att säga mera än det 
allra nödvändigaste. 

Hon kysste åter modern och sa
ken var avgjord. 

Fru Ames var en liten fåfäng 
människa och därför kände hon i 
grund och botten en viss tillfreds
ställelse över att få tillfälle att visa 
sig i all sin elegans, när hon tisda
gen därpå steg ur sin vagn utanför 
fröken Vivians hem. Hon var iförd 
en mauvefärgad sidenklädning, en 
vit crêpe de Chinchal oe'h en liten 
kokett hatt med slöja. 

Lilith kände sig mindre till sin 
fördel bredvid den lilla dockaktiga 
modern. Men denna uppfattning var 
hon ensam om, ty i fröken Vivians 
och även i hennes gästers ögon över
glänste hon i sin crémetfärgade muss-
linsklädmng al la. de andra unga 
flickorna i hela Shingle End. 

I röken Vivian gjorde sig mindre 
besvär än fru Cooke med att under-
halta sällskapet. Kanske ansåg hon, 
att en inbjudning till hennes hem i 
och för sig var allt vad en människa 
kunde begära. Trädgården var skug

gig och sval på den varma eftermid
dagen, och det serverades glace bå
de i den stora salongen och ute på 
den välvårdade gräsplanen. 

Fröken Vivian blev synnerligen 
glad, då fru Ames och hennes dotter 
trädde in i salongen, där hon stod 
vid det öppna franska fönstret och 
tog emot sina gäster. 

— Det gläder mig, att ni kom, 
sade hon och tryckte hjärtligt fru 
Ames' hand. Ni får ett utmärkt 
tillfälle att göra bekantskap med 
alla personer av värde här i trakten. 
Jag har icke fått ett enda återbud. 
Till ooh med överste Seafield från 
"The Towers", som nästan aldrig lå
ter se sig, har kommit med ett par av 
sina vänner från. staden — major 
Watts och sir George Paradine. 

Fröken Vivian vände sig för ett 
ögonblick åt sidan för att se ut över 
trädgården och med blicken söka de 
båda Londonlejon, som kastade glans 
över hennes fest. Det undgick där
för hennes uppmärksamhet, att fru 
Ames plötsligt blev likblek. Lilith, 
som också hört fröken Vivians ord 
tog ett raskt steg framåt och lade 

armen stödjande kring moderns ax
lar. 

Fröken Vivian såg genast, då hon 
åter vände sig till de båda damerna, 
att allt icke var som det skulle vara. 

—• Jag går ut ett ögonblick med 
mamma i trädgården, oim ni tillåter, 
sade Lilith, som var lika blek som 
modern men fullständigt behärskad. 
Det har kanske varit för ansträngan
de för henne att komma hit — hon 
är inte stark och blir så lätt trött. 

Lilith och fröken Vivian förde den 
lilla damen ut i trädgården, där fär
gen -snart återvände till hennes kin
der. Fru Ames förklarade, att hon 
nu återhämtat sig. 

Fröken Vivian hade knappast hun
nit vända sig från dem för att hälsa 
på en nykommen gäst, förrän fru 
Aimes grep om dotterns arm och 
viskade: 

— Sade jag inte det? Jag visste, 
att något skulle hända. Låt oss gå 
härifrån, innan han får syn på oss. 

(Forts.). 
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UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

De franska kabinetts- och presi-
d nfaiserna ha fått sin lösning. Se-
åan lillerand, tvingad därtill, från-
trätt rikspresidentbefattningen, gick 
nationalförsamlingen till val av hans 
efterträdare. Det härskande vänster-
Uockets på förhand som segrare be
tecknade kandidat, Painlevé, föll vid 
valet igenom, besegrad av senatens 
president Doumergue, som utom se-
natsmedlemmarnes röster också er
höll deputeradekammarens högerrös
ter. M. Doaimergue är dock ingen 
iiögerman utan lika god radikal som 
Painlevé. Icke desto mindre betrak
tas hans val som en första allvarlig 
politisk motgång för vänsterbloc
ket, vars beräkningar genom honom 
forsats. Omedelbart efter president
valet trädde Marsals regering till
haka, och vänsterns ledare Herriot 
kunde efter mottaget uppdrag att 
hilda ny regering genast framlägga 
Sln på förhand uppgjorda minister-
ista. Utom konseljpresidentskapet 

"Weilar han även utrikesminister-
Portfsljen. 

Den nya franska regeringen har 
ramlagt för offentligheten sitt pro-

Pam. J utrikespolitiskt hänseende 
iörsonligfhet" mot Tyskland, dock 
J upprätthållande av fredstrakta-

^tämmelser liksom även .av 
Pationen, tills andra likvärdiga 

n,er m'°ttagits! Tydligen Poin-
gamla politik! Däremot lo-

^ ̂geringen att slå i 
*kak vägar 
Mitiken. 

11 engelska pressen har varit 

fruktade hemliga rustningar. Noten 
är hållen i synnerligen skarp ton. 

Italien har upprörts av en förmo
dad politisk förbrytelse — en av 
fascismens farligaste fiender socia-
listen-miljonären Matteotti har för
svunnit ocih, som det antages, fallit 
offer för en fascistisk komplott, M. 
hade nyligen besöikt London för att 
hos Englands och andra länders so
cialister söka understöd för den ita
lienska socialistaktionen mot Musso
linis på fascismen vilande välde. 
Hans förehavande upptäcktes av 
fascisterna som nu hämnats. De te
legramvägar, som leda från Italien 
till utlandets press synas behärska
de av fascismens fiender. Hur mån
ga telegramlögner ha ioke spritts 
över världen för att misstänkliggö
ra fascismen och för att hindra den
na rörelse att vinna fotfäste i andra 
länder. Samma förtalspropaganda 
också nu! Mussolini är inblandad 
i Matteoottiaffären och svårt kom-m 
prometterad! Hans saga är all! Det 
italienska folket kommer att resa sig 
och avskaka det fascistiska. förtryc
ket o. is. v. 

Hur annorlunda vittnar icke en i 
Italien varande dansk korrespondent 
i ett brev till National tid ende! 

"Landet och folket med dess käns
liga natur, skriver han, ha säkert 
lidit fruktansvärt (under krigsåren). 
Ooh dock — ett under har skett. Ita-
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frågan som väntar 
sitt svar. pa 

in på helt nya 
fråga om inrikes-

^6n i sina utta-
1 n °m den franska president-
4- ^ mycket större uppmärk-
deil ? jlar man ägnat denna sak i 

« -nationella pressen. Man 

i atj sSom är rätt och tillåtet 
Tyskian-iîrilîe "vara också i 

la fr V ^rtl ^en till makten kom-

e" mV-! U vanstern :^an köra bort 

den tv"i president, bör också 

ritetsi)S t ̂ ö®ern' nar den blir majo

dets g1 •' att utbyta lan-

k °CIa^s^ske rikspresident mot 
Armant 

'Hiera/ rege"n&en har mottagit en 
v'ar^ '1° ifrågavarande 

"fPrätt;'r'^ara att de önska åter-
liga "r* folket så för-

^arkontrollen över Tysk-
r att vinna säkerhet mot 

lien har redan frigjort sig ur skräck-
stämningen, det har 'börjat hoppas, 
det kan åter le. På ruinens rand re
dan före kriget, politiskt söndrat och 
fördärvat ända till förnedring var 
det "segrande" Italien nära att dela 
Rysslands öde. Då var det som den
ne ende man, vars namn -redan fått 
legendarisk klang, framträdde och 
frälste riket, Benito Mussolini. 

Det är i Italien man skall 'höra 
detta namn uttalas — ropas, jublas 
fram av en folkmassa. Man »skall 
höra hans kampsång "Ungdom" 
sjungas ooh spelas, visslas och nyn
nas av den gamle darrande fiskaren 
på Capri, av unga studenter och av 
små 5—6 års "svart-skjortor" ute 
i fattigkvarteren. Tidningarna föl
ja alla hans steg, återge varje ord 
av hans mun. Hans järnvägståg 
hejdas strax utanför Rom av tiotiu-
senden arv fascister — man ville se 
honom, man vill ha hans första ord. 

Och dock begär han av dem de 
tre gammalromerska dygderna: He
derlighet, uthållighet, seghet. Hans 
skarpa blick har sett dessa dygder 
•utveckla sig under tre års fasans
fullt krig —• han äger dem själv och 
han förstår nu på ett vidunderligt 
•sätt att frammana dem hos folket till 
Italiens frälsning och återupprät
telse. 

Märkligt är att folkets breda la
ger älska ooh se upp till honom. 
"Han är en god man", hör man fol
ket säga, "Han ger oss något att 
äta". — "Han arbetar för oss och 
han gör det icke för pängar". — 
Hans godhet ooh hederlighet ha dra
git folkets hjärta till honom. Oe'h 
intelligensen hänföres av hans tal om 
det stora Italiens pånyttfödelse, om 
Romas uppståndelse till nytt liv! 

Mussolini har med stark hand in
gripit i Matteottiaffärens utredning 

sträng rättvisa skall skipas. 

De senaste veckorna ha gått i 
kvinnorörelsens tecken. Representan
ter för den stora världsorganisatio
nen "Internationella kvinnorådet" 
hava i Köpenhamn mötts till råd
plägning, i Helsingfors har hållits 
en nordisk kvinnokongress, i Norge 
hava ledande kvinnor ur olika poli
tiska partier bildat "en kvinnlig en
hetsfront" för att med samlade kraf
ter främja gemensamma intressen 
o. s. v. 

Man har talat om äktenskapsla
gar, om hushålls- odh bostadsfrågor, 
om gift kvinnas nationalitet, om 
den kvinnliga ungdomens yrkesut
bildning, om rätt för kvinna att bli 
präst, om titeln "fröken eller fru", 
om skärpta straff mot sedlighetsför
brytare o. 's. v., det mesta alltså, i 
ocih för sig, beaktansvärda saker. 
Men man måste dock med undran 
ooh även bävan fråga sig, om detta 
verkligen är DET STORA, som nu
tidens ledande kvinnor, spetsarne av 
den kvinnliga intelligensen ha att 
samlas kring, att rådslå om, att upp
höja till kvinnorörelsens mening och 
mål? 

Ar detta svaret på de förhoppnin
gar om kvinnornas samhällsmoderli-
ga insats ooh världsfrälsande gär
ning, man knutit till deras beklädan
de med medborgerlig fullmyndig
het? 

Varför, måste man fråga sig, ha
va icke de stora problem, som göra 
vår tid ond och farofylld ooh av vil
kas lösning eller skärpning vår kul
turs räddning eller undergång, äro 
avhängiga, i stället gjorts till före
mål för den kvinnliga intelligensens 
rådslag: den- allmänna söndringen, 
som kommer individerna, grupperna, 
klasserna, partierna, nationerna att 
själviskt tillgodose egna intressen 
utan hänsyn till andras rätt ooh be
hov, den industriella oron med dess 
förödande ekonomiska strider, klass
hatet som, givet fritt spelrum, i fort
sättningen måste leda till öppen 
klasskamp, uppluckringen av heders
begreppen, ruttenheten inom politi
ken, det förpinande arbetsjäktet, 
Mammonskulten, det förskämda nö
jeslivet, den krassa materialismen, 
det sedliga förfallet, osaligheten i 
vår inre värld? 

Yarför, måste man tillägga, hava 
icke dessa upplysta representanter 
för kvinnan-modern, kvinnan-upp-
fostrarinnan rådgjort om sättet att 
lösa dessa framför alla andra livs
viktiga samhällsfrågor? Yarför ha 
de icke gemensamt sökt medlen att 
ihöja det personliga Värdet hos fol
ken, detta karaktärsvärde som långt 
mera än lagparagrafernas mängd, 
till vilka den nutida manliga politi
ken sätter sin lit, avgör nationernas 
och mänsklighetens lycka och fram
åtskridande? 

När kvinnorna begärde medbe
stämmanderätt med hänsyn till sam
hällets öde, gjorde de det icke under 
påstående, att de skulle tillföra sam
hällsarbetet en dugligare ooh värde
fullare kraft än männens varit. De 

sade och trodde, att vad de erbjödo 
var en ny kraft, av värde just där
för att den var kvinnligt egenartad 
oc)h sålunda skixlle komma att kom
plettera den manliga. Samhället 
skulle genom kvinnans inflytande 
komma -att för folket bli vad hem
met tack vare henne är för familjen. 
Detta var icke ett grannt ooh tomt 
talesätt, det var faktiskt den tro och 
det hopp, som uppburo och ingöto 
kraft och entusiasm i kvinnorörelsen 
på den tiden. 

Sedd mot denna bakgrund ter sig 
den nutida kvinnorörelsen sådan den 
kommer till synes på kongresser och 
politiska program ointressant, kraft
lös och utan verklig storhet. 

Var vår tro på kvinnans samhälls-
ooh världsfrälsande mission falsk, 
vårt -hopp endast en dåraktig inbill
ning? 

Denna vår tro, detta vårt hopp de
lades dock av den manliga världen, 
vars omdöme bort var-a objektivt. 
Hur många av trosvisst hopp inspi
rerade manliga artiklar i denna rikt
ning hava icke publicerats i olika 
länders press! 

En framstående man i ett land, 
där den kvinnliga rösträtten juist ge-
nomförst, och där den sålunda ännu 
icke hunnit visa sin relativa bety
delselöshet, avslöt en artikel, som 
handlade om den överhängande fa
ran för vår civilisations undergång, 
med en undersökning av medlen till 
räddning. Han fann endast ett! 

- Yem skall leda oss uppåt? frå
gar han ooh ger därefter svaret: 
Just nu har en ny kraft frigjorts 

inom vårt politiska liv. Ingen upp
gift kan vara störe än denna,, och 
när våra kvinnor fått sig anförtrodd 
en stor uppgift hava de på ett över
lägset sätt visat sig densamma 
vuxen. Kvinnorna äro i alldeles 
särskild grad ansvariga för renheten 
ooh styrkan hos nationen, ty genom 
dem kommer livet-, det smutsade så
väl som det rena, det själsligen upp
höjda såväl som det lågsinnade. 

Intill den dag som är hava me-
dölklassens kvinnor varit förtryckta, 
hämmats i sin utveckling. I mor
gon, om lyckan är med oss, skola de 
vara framtidens profetissor och 
prästinnor! 

Endast de hava tid och kraft. Den 
industriella omvälvningen har om
bestyrt detta —- måhända handlade 
den icke så i blindo, som vi en gång 
fruktade. Ty av vilket annat skäl 
drevs väl arbetet ut ur hemmet och 
lades på maskinerna? 

Varför hava medelklassens kvin
nor fått uppfostran, utbildning och 
ledig tid om icke för att med okuv
lig entusiasm fullgöra sin nya ena
stående och omätligt viktiga sam
hällsuppgift. Vad som en gång kal
lades den största förlust för hemmen 
skall måhända komma att betyda 
räddningen för allt som är livsvik
tigt och etiskt dyrbart för samhället. 
Men det måste ske mycket snart, om 
civilisationen skall kunna räddas un
dan det inbrytande förfallet." 
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Bilen Key  
människovännen/' 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Det är alltid intressant att läsa om 
stora mäns och kvinnors liv. I för
storad och förtydligad skala återge 
de brytningarna och stormarna, i den 
värld, som finnes inom varje män
niskobröst. Och kan skildraren sam
tidigt med vännens intimare känne
dom och sympati ge den mänskliga 
närbilden, får framställningen ett 
yerklighetsintresse ' som den rent 
estetiska eller kritiska 'utredningen 
mera sällan erhåller. 

Ann Margret Holmgrens nyligen 
utkomna Ellen Key-essay är en så
dan livsskildring i sammandrag. In
gående som ett led i den på Bonniers 
förlag utkommande serien Verdandis 
småskrifter utgör den en i populär 
form hållen presentation av den 
ryktbara författarinnans liv och 
verk. 

Man behöver emellertid icke läsa 
många sidor i den lilla Skriften in
nan man förstår att det är ett le
vande intresse för uppgiften, en 
varm önskan att bidraga till en sann 
och förstående uppfattning av er-
kulturgärning, som i mångt och myc
ket blivit va-ntolkad och missför
stådd. 

Ellen Key härstammar från den 
skotska klanen Mackay eller M'Kay, 
och stamtavlan har att uppvisa mån
ga män av ryktbarhet. Fadern var 
den framstående politikern ooh fri
hetskämpen Emil Key. Betecknan
de för hans ställning till kvinnofrå
gan är den av professorskan Holm
gren anförda omständigheten, att 
han började sina släktanteckningar, 
icke med att omtala släktens beröm
da män, utan med mottot "Ou est 
la femme?" På dotterns förfrågan 
om orsaken till att han valt just 
detta -motto, förklarade han, att alla 
de kvinnor han rönt inflytande av 
såväl i sitt stamträd som i sin se
nare familjekrets hade varit ovan
liga, alla med 'utpräglade karaktä
rer, somliga originella personlighe
ter, andra med avgjord andlig be
gåvning. Härigenom hade ho;s ho
nom grundlagts en aktning för kvin
nan, som gjorde att han senare fann 
kvinnans vid denna tidpunkt häf
tigt omdebatterade rättigheter själv
klara, 

Skildringen av Ellen Keys upp
växttid på den vackra herrgården 
Sundsholm i Småland, i en upplyst 
familjekrets, där kärlek till kultur 
och tankefrihet härskade, är av stort 
intresse. Här utvecklades hennes ri
ka anlag, hennes skönhets- och na-

Kvinnorörelsen har icke infriat de 
ursprungligen givna stora löftena. 

Nu är frågan: Är kvinnorörelsen 
ioke vuxen den tänkta höga uppgif
ten? Eller har den letts in på villo
vägar r 

I. D. 

tursinne på det gynnsammaste sätt.-
För husliga värv hade hon föga lust 
oöh för handarbete alls ingen. Helst 
drog hon sig tillbaka i ensamheten 
med någon bok ur faderns rika bib
liotek och grundlade under dylika 
stilla, stunder den stora för att icke 
säga enastående beläsenhet, varom 
hennes vittra verksamhet bär vittne. 
I modern beundrade hon "idealet för 
en hustru" och sannolikt är det för
äldrarnas lyokliga förhållande som 
inspirerat henne till tanken att "-den 
stora kärleken uppstår endast, när 
åtrån till en annan varelse smälter 
samman med trånaden till en själ av 
vår egen art". Att föräldrarna fun
nit och förverkligat detta kärleks
ideal ser man av Ellen Keys senare 
vittnesbörd, vari det heter: "Varken 
av far eller mor fick jag en fördom 
i arv, och aldrig har jag av dem hört 
annat än aktning föl människovär
det, friheten, framsteget, arbetet." 

I Stockholm, dit Ellen Key fått 
medfölja, fadern under dennes riks
dagsvistelse, blev hon i tillfälle att 
bygga på sitt vetande genom att 
bland annat deltaga i föreläsnings-
kurser, som arrangerades av den då
tida Läsesalongen, och där så fram
stående föreläsare, som Pontus Wik
ner och norrmannen, professor Lo
renz Dietriehson verkade. Här träd
de hon även i förbindelse med utgi-
varinnan av Tidskrift för hemmet, 
Sophie Adlersparre = (Esseide), 
som skyndade att förvärva Ellen 
Keys penna för sin tidskrift. 

Ar 1883, när föräldrarnas ändra
de ekonomiska förhållanden beröva
de henne det kära fädernehemmet 
Sundsholm, blev Ellen Key bofast i 
Stockholm. Här samlade hon om
kring sig den elitkrets av själsfrän
der, konstnärer och författare, som 
finnes förevigad i Hanna Paulis be
kanta duk "Vännerna" å National
museum. Vid denna tid är det även 
som Ellen Keys skrifter börja väcka 
uppmärksamhet — och anstöt. För 
att förstå hennes mod att yttra sig 
öppet och fördomsfritt i för nationen 
eller enskilda brännande och ömtå
liga frågor, där det ofta hade varit 
mera opportunt att tiga, måste man 
måhända sätta sig in i den andliga 
atmosfären i den krets, vari hon le
vat. Det var en krets av snillen, 
tänkare, intelligenser. Tankens fri
het var för dem naturlig. Tankens 
renhet solklar. Hon kände vid denna 
tid ioke världen, dess trånghet och 
benägenhet för vantolkning och för
vrängning. Men rättvisan fordrar 
att man tillägger, att även när hon 
kände den upphörde hon aldrig att 
modigt kämpa för det som hon en
ligt sin övertygelse fann vara rätt 
och sant. Hennes tankefrihet väck
te motstånd. Förföljelsen mot- henne 
antog småningom en rent personlig 
och kränkande karaktär. Och me
dan man i utlandet drog visdomen 
och idealiteten ur hennes lära, kasta-
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