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Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

J 

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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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 
OHeO/lO KEM.-TEKN. FADR.IK. 

G K.U N O A O 18 5 5 

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. 
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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, 
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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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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." 

9f 

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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de man i Sverige i långa tider framåt 
endast sten på hennes person. 

Vårt land har alltid varit njuggt 
ifråga om erkänsla mot de levande. 
Ellen Key (har varit ett betydande 
exempel på regeln. Det har stått 
fäjd och strid kring hennes namn. 
Hon har haft många ärliga motstån
dare, som av ren övertygelse 'bekäm
pat åtskilligt i hennes lära, men än
nu flera belackare, som aldrig gjort 
sig mödan att taga reda på vad eller 
varför de häcklat. Men vid sidan 
därav har hon även och kanske i 
högre grad än någon annan nu le
vande svensk kvinna haft anhänga
re, beundrare, ja dyrkare. 

Framför allt är det Ellen Keys 
kärlekslära som har blivit föremål 
för grov vantolkning. När hon ta
lat om att det är kärleken allena som 
helgar en förening mellan man och 
kvinna har världen översatt hennes 
ord som om hon predikat den fria 
förbindelsen. Hon har icke predi
kat den — hela hennes lära, hennes 
höga krav på kärleken, hennes for
dran på att individerna i denna käns
la skola känna sitt högsta ansvar in
för släktet står tvärtom totalt främ
mande och avvisande gentemot varje 
erotiskt självsvåld, varje erotisk rå
het. Hon har velat öppna männi
skornas och isynnerhet ungdomens 
blick för den oerhörda skillnaden 
mellan otukten, som ödelägger och 
utarmar och kärleken som berikar, 
förskönar och upphöjer livet. Men 
hon har blivit missförstådd. Det 
är så profeters öde. 

Vid denna tidpunkt har det gått 
med Ellen Keys mest omdebattera
de skrifter som det gått med många 
stenkastade förkunnares före hennes 

de synas ej längre så farliga. Med 
andra ord den kontingent som verk
ligen läst och begrundat dem har 
vuxit och den andra, som icke läst 
utan blott dömt efter hörsägner är 
minskad, och det har blivit allt svå
rare och svårare att hålla liv i en del 
kränkande och grundlösa beskyllnin
gar. Ja, man har småningom rätt 
allmänt insett att den kvinnliga fi
losofen på Strand med sin långa, 
oförtrutna livsgärning varit en 
mänsklighetens vägvisare och vän. 

Ann Margret Holmgrens lilla 
skrift skall i hög grad bidraga till 
en isannare och fördomsfriare upp
fattning, av den stora och misstolka
de kulturpersonlighet den skildrar. 

En fläkt av 
Något förnämligt 

ger YvY-tvålen. 
Den ovanliga mildhet och rena sam
mansättning, som YvY-tvålen besitter, 
är högt uppskattad. För en mycket 
ömtålig hud, som har svårt att fördraga 
tvål, är YvY-tvålen den behagligaste 

Säljes överallt à kr. 1:— pr st. 

A.-B VvY-Fabriken. Ystad. 

B a d s ä s o n g e n  
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modeller. Kungsgatan I >-*. Tel. 31100 prislägen. 

erfarenheter od) intryck 
från en resa våren 1924. 

Av 

R. B. 

Tåla är kvinnans mod; och att 
överse, fördraga och vika hennes se
ger. 

Es. Tegnér. 

PARLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Lady Hstor som 
valagitator. 

Det konservativa partiet i Eng
land äger i lady Astor, parlamentets 
första, dugligaste och mest populära 
kvinnliga medlem, en utomordentlig 
kraft även när det gäller valarbetet. 

Vid ett nyligen i Glasgow hållet 
fyllnadsval till underhuset segrade 
den konservative kandidaten med en 
mycket hög röstsiffra. 

Segern tillskrives i väsentlig mån 
lady Astors agitation. En dag höll 
hon icke mindre än fyra stora valtal 
vid fyra olika möten. Ett av dessa 
ägde rum i Berkeley Hall, vars väl
diga hörsal var fylld till sista plats, 
medan ett tiotusental människor 
måst stanna utanlför. 

Bland åhörarskaran befann sig 
också ett antal kommunister vilka 
infunnit sig i den i England vällov
liga avsikten att störa mötet, komma 
f ö redr agshå 1 lar i n n an att tappa kon
cepterna ,och dymedels motverka 
hennes inflytande på auditoriet. 

Bland de mest aggressiva kommu
nisterna var också en ung kvinna 
med ett spätt barn på armen. På 
ett av hennes tillrop svarade lady 
Astor genom att tillråda henne att 
hällre sköta hem och barn än att 
störa ett viktigt möte. 

Detta yttrande gav anledning till 
de mest våldsamma protester och 
ett öronbedövande larm — hela åhö-
raremassan råkade i uppror. Under 
tiden stod lady Astor med korslagda 
armar och lyssnade med orubbligt 
lugn till de oikvädinsord man över
öste henne med. Slutligen började 
hon med stark, klar stämma sjunga 
en populär sång: "Håll elden på 
den husliga härden brinnande". I 
samma ögonblick föll ro över den 
väldiga salen, och när sången var 
slut hälsades den med brusande bi
fall. Mötet fick därefter ett lugnt 
och för lady Astor lyckosamt för
lopp. 

På ett annat möte där kommunis
terna likaledes uppträdde som frid
störare tillkastade hon dem ett: 
"Kommunisterna tro icke på Gud". 
Ett ursinnigt oväsen uppstod och en 
ung flicka, som stod nedanför talar
stolen, ropade: "Jag tror icke häl
ler på Gud!" Lady Astor böjde sig 
ned mot henne och isade: "Det är 
värst för er själv, stackars barn. Jag 
skall bedja för er". Dessa ord åstad-
kommo genast lugn och de störande 
avbrotten upphörde. 

Ett försök av henne att ute på öp
pen plats från taket på en motor-
omnibus tala till en församlad stor 
folkmassa utföll mindre lyckligt. 
Genast hon framträdde började kom
munisterna sjunga "Röda flaggan" 
och högerns anhängare svarade med 
engelska kungssången. Lady Astor 
stod länge avvaktande, men då sån
garne slutligen råkade i slagsmål 
måste hon uppgiva försöket. 

IV. 

Rina, den unga kvinnan som dag
ligen kommer hit och städar om mor
gonen i villan där vi nu bo, säger 
med glädjestrålande ögon att i mor
gon är det karneval. Hon kan ej 
förstå att vi ta det så lugnt. Och 
vart vi komma sedan på dagen för
nimma vi fäststämning i luften. 
Framför rådhuset ställas upp väldi
ga tomma vinfat i tre rader, och på 
dessa läggas bräder. Så enkelt går 
det till att bygga en estrad i Alas-
sio. Till slut gripas även vi av en 
viss spänning, och samtalet kretsar 
ofta kring den kommande festen. 

I dag är den stora dagen. Fru L. 
höll på att svimma nyss när hon från 
sin balkong såg långt nere på vägen 
en stor samling människor kring en 
vagn där en orörlig människa satt. 
— Han är visst död, säger hon med 
skälvande stämma. — Ser du inte att 
han är dubbelt så stor som alla de 
andra, tröstar jag henne. Hon drar 
en suck av lättnad. Alltså en kar
nevalsfigur av gips, på väg till sta
den, och nu väntande vid järnvägs
bommen. 

I dag stängas butikerna ovanligt 
tidigt, och alla sätta på sig söndags-
stassen. Vart man går mötes man av 
leende människor med händerna fulla 
av påsar med konfetti, och i alla ga
tor utropa försäljare serpentiner och 
blommor. Jag tror Alassioborna gått 
man ur buse i dag. Det myllrar av 
folk på gator och torg och från söder 
kommer en ständig ström av bilar, 
åsnor och ekipager, till trängsel fyll
da av barnrika familjer från grann
staden Albenga. 

Vid tretiden ge vi oss av hemifrån, 
och när vi komma till rådhuset ter 

sig estraden riktigt fästlig, nu inhäg
nad med staket och fullständigt de
korerad med grönt och flaggor. Tor
get är svart av människor och det 
stiger ett sorl av glada röster, blan
dade med tonerna från fascisternas 
mässingsorkester. De spela väl, med 
en glöd och musikalisk uppfattning 
som kan jämställas med vilken 
stor orkester som hälst. Vi lyckas 
komma över ett par biljetter till 
estraden. Härifrån ha vi en präktig 
utsikt over torget där tåget skall 
passera och de ivrigt väntande på 
motsatta sidan. Det är en obeskriv
lig glädje i luften. Allas, ögon strå
la och glada skratt och skämt höras 
från alla håll. Det känns nästan 
som om alla vore en enda familj. 
Man ryckes med av munterheten och 
fäststämningen, skrattar åt den lille 
parveln som olovandes kilar" mellan 
bänkraderna och trampar en på föt
terna, kastar då och då en försöks
serpentin ut i rymden, gnolar med 
orkestrarnas medryckande toner och 
bara önskar att ståten snart skall 
komma. 

Lyckliga folk, så gammalt, men 
likväl så ungt, så rikt i din fattig
dom. Ja, rikt, ty du äger ungdo
mens sorglöshet och sprudlande, över
flödande livsglädje, du delar gene
röst med dig av ditt sinnes solsken 
och dina leenden värma främlingen 
in i hjärterötterna. De högtidliga 
engelsmännen le i kapp med italie
narna i dag. Varför? Några 
blomsterprydda vagnar skola om en 
stund passera gatan och serpentiner 
och konfetti skola kastas. —- Så 
barnsligt, säger någon, inte passar 
sådant för vuxna människor! Stac-
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kars de som blivit så gamla att de 
ej kunna ryckas med och känna sig 
liksom pånyttfödda i detta hav av 
oskyldig, strålande glädje! — Musi
ken spelar nationalsången. Alla resa 
sig och huvudena blottas. Sedan spe
las engelska folksången och nu, nu, 
går det ett brus och stegrat sorl ge
nom mängden: —• De komma, de 
komma! — Ja, där kommer det, 
karnevalens ståtliga festtåg. Väldi
ga vagnar, dekorerade med sagolik 
prakt. Där sitter Kleopatra själv på 
sin upphöjda tron, omgiven av kop
parbruna tjänare som sakta vaja si
na långskaftade fläktar över maje
stätet. . Denna enorma vagn dragés 
av två oxar med brokiga täcken. — 
Här kommer Britannia, stolt och fa
ger med hjälm på huvudet och spjut 
i handen, och med Skottland och Ir
land på var sida. Näst kommer tur
ken med sitt beslöjade harem i en 
fantastisk båt. Och där! Vilket 
konstverk. — En jättestor påfågel 
med utbredd stjärt, vars fjädrar 
blänka i solen. Fullt av små påfå
gelungar strö hela påsar med blå 
konfetti över folket, som skrattande 
värjer sig. Därnäst några skämt
samma figurer och så cowboys på 
eldiga hästar och ståtliga medeltida 
riddare och damer. Nya vagnar med 
allehanda allegoriska figurer, den 
ena vackrare än den andra, var och 
en mottagen med hänförelse, och de 
vackraste med ihållande applåder. 
Så försvinner tåget endast för att 
snart visa sig igen och ånyo flyga 
serpentinerna i luften. 

Mitt emot oss på en balkong sitter 
en gammal herre i turkisk rökmössa. 
Dagen till ära har han hängt en röd 
matta från balkongräcket. Han sit
ter och röker sin långpipa med för
nöjd uppsyn, då och då böjande sig 
fram över räcket för att beskåda det 
böljande människohavet vid sina 
fötter och karnevaltågets glans, kan
ske tänkande på hur han själv i sin 
ungdom red som någon ståtlig rid
dare i .tåget och hälsades av beund
rande utrop och regn av konfetti... 

På aftonen är stor fest och pris
utdelning ii casinots byggnad. På
fågelns skapare har med glädjestrå
lande blickar mottagit första priset 
på 2,000 liras, kanske för honom en 
hel förmögenhet. Och så glömmes 
för ett par timmar all "kastskillnad". 
Förnäma damer dansa med kypare 
och frisörbiträden och lorder och ba
roner svänga om mod butiksflickor
na ... Vid midnatt dallra genom 
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Vilket främst bör tillskrivas "bru
dens föräldrar". Mary Lagergren 
och John Wallin. Att "bruden", 
Anm-Greta Bergman, hela kvällen 
gick omkring med en begravnings-
min är kanske förlåtligt, ty att gifta 
sig' med en man, som inte har för 
två öre moral", gör ingen glad. Men 

nog tycker man att återseendet av 
lennes egen käraste, Arvid Hammar-
lud, skulle kommit henne att lerva 
®PP igen, även om ej heller han syn
es så glad, som man väntar sig ef-

|er två års skilsmässa. Hur som 
dst tor ingen försumma att bevi-

^ bröllop". På sämre för-
"öjelse kan man bliva bjuden. 

—t. 

x̂ZUkMsCL cyaadvruyt, 

fåetiyta, â/yUÅat 

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

Kungstorget. 

Btt efterföljanovärt 

exempel. 

Innevarande års riksdag avslog 
som bekant, en på kvinnligt initia
tiv framlagd motion angående ut
redning om bättre vård åt fattiga 
barnaföderskor och späda barn. Pla
nen gick närmast ut på upprättan
det av smärre förlossningshem på 
platser, där sådana erfordras, och 
avsedda för fattiga mödrar, vilka 
icke i egna hem kunna få det lura O 
och den vård de behöva. 

• Emellertid, denna fråga ligger av 
lätt insedda skäl, kvinnovärlden sär
skilt om hjärtat, och man har också 
pa olika hall sökt att på enskild väg 
söka komma de fattiga barnaföder
skorna till hjälp. 

Husmoderföreningarne Ihava så
lunda ägnat saken uppmärksamhet 
och den 1 aug. öppnas ett förloss
ningsrum i Arjeploug kyrkoby, vil
ket är anslutet till den i samhället 
befintliga sjukvårdsinrättningen, 
"Göteborgs Sjukstuga i övre 'Norr
land". Denna har tillkommit på 
initiativ av ett antal varmhjärtade 
kvinnor i Göteborg, vilka även ställt 
till förfogande största delen av de 
för byggnadens uppförande erfor
derliga medlen och allt fortfarande 
omfattar sjukstugan med uppoffran
de intresse. Inredningen av förloss
ningsrummet har likaledes bekostats 
av kommittén för sjukstugan, som 
jämväl skänkt detsamma ett antal 
spädbarnsutstyrslar. Knappast på 
något ställe i Sverige torde barn
sängskvinnorna vara sämre ställda 
än i dessa trakter med deras mils
långa avstånd mellan gårdarne och 
deras svåra bostadsförhållanden med 
vanligen endast ett enda rum, som 
tillika är kök och där ofta flera fa
miljer bo tillsammans. 

De som önska ge det goda företag, 
som detta förlossningsrum måste an
ses vara, sitt stöd torde vända sig 
till ordföranden i Kommittén för 
Göteborgs sjukstuga i övra Norrland, 
fröken Helen Bonnier, Kungsports-
avenyen 26, Göteborg. 
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B I L L I G A  P R I S E R .  

k v i n n o r n a s  t i d n i n g  

(Eftertryck förbjudes). 

Ulitb. 
R o m h n  

A 
v Beverns 

uktoriserad översättning av 

Margareta Heijhel. 

|| j. - ^ B g 

lör a(^ ^''or^e allt vad hon kunde 
We V.'i m°dern. Också hon 
viana ,S^ haffad av fröken Vi-
îenfl6g i. ' meu på ett annat sätt. 
?te av tr T 6r ^ossa^e' ögonen ly-
^glåjH;- ' 0e^ bßslutsamt 

Va/fat 0Ir|kring hennes mun. 
V$ena 

6 det tjaaa till? Förr 
hon 6 ju komma, sva-

otaligt. 

vi«knin
S ^ bad fru Ames 

— K" 
^ behärska dig. Vi 

^°rt dol- i a väoka uppseende, 
later sig göra gâ vi hä,r_ 

ifrån. Och hon drog modern med 
sig in i en smal trädgårdsgång. 

Men all hennes försiktighet tjäna
de ingenting till. Vid slutet av gån
gen, vilken låg i djup skugga, stodo 
de båda damerna framför fröken Vi
vian, som beledsagades av en något 
korpulent ung man med lingult hår, 
nötbruna ögon, tunna läppar och ett 
självbelåtet ansiktsuttryck. 

— Åh, fru Arnes, jag letade just 
efter er, utropade fröken Vivian. 
Tillåt .mig att föreställa sir George 
Paradine . för er. 

Sir George bugade sig och tog ..fru 
Ames' hand, utan att man kunde för
stå, att händelsen gjorde något in
tryck på honom. 

Men då fröken Vivian vände sig 
till Lilith för att tupprepa presenta
tionen märktes det tydligt, att sir 
Georges uppmärksamhet genast 
väckts. Lilith slog nod blicken, un
der det att sir George betraktade 
henne med omisskännligt intresse. 

Detta- intresse syntes övergå till 
häpnad, då fröken Vivian sade: 

— Sir George Paradine — fröken 
Ames. 

Ett ögonblick stirrade han på Li-

D f\ •] i««, & lw  ̂Å 150 Cm breda> från 8:50 Pr meter till högre priser. 

Badioekstyger  f«6et g  & ̂ «son 
KUNGSPORTSPLATSEN 1 

ÏJtetavunt om m 
farloiTittttg. 

Sven Bränder hörde till dem, som 
tro på möjligheten av vänskap mel
lan män och kvinnor. Och varför 
skulle han inte göra det? Sedan ett 
halvår underhöll han ju ett vänskaps
förhållande med en, nej, med två un
ga damer. 

De näftiga förälskelserna med det 
plötsliga uppflammandet och lika 
hastiga utslocknandet av känslan hö
ra den första ungdomen till. När de 
lyckligt ooh väl äro genomgångna be
härskar man på ett helt annat sätt 
sitt hjärta. Man är lugnare, starkare, 
förnuftigare, man låter sig icke blint 
ryckas med av sina känslor, utan le
der dem in i de banor man själv vill. 

Sa tänkte Sven Brander. Och be
visade icke hans vänskapsförhållande 
till de båda unga damerna att han 
hade rätt? 

Den ena av dem såg han endast 
en gang i manaden, kanske icke ens 
sa ofta — ihan hade en fyra timmars 
snälltagsresa till henne, men han un
derhöll på annat sätt en livlig för
bindelse med henne. Varenda vecka 
mottog han två brev från henne, gla
da, friska, barnsliga brev med en un
derton — helt isäregen i sitt slag — 
av tankfullhet och allvar. Hon kun
de säga de mest egendomliga och 
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oväntade saker och det var just detta 
som gjorde korrespondensen så ro
ande för honom. Vid upprepade till
fällen hade han, då arbetet eller nö
jena lagt för starkt beslag på hans 
tid, icke kommit att besvara mer än 
det ena av hennes brev, en underlå
tenhetssynd, som han alltid sedan på 
det livligaste beklagade, emedan den 
alltid föranledde henne att följande 
vecka draga in ett av de två brev, 
han skulle haft. 

Om hon, tänkte han med en viss 
känsla av förtrytelse, åtminstone 
ville skriva och [fråga, om sjukdom 
hindrat honom att skriva eller vad 
orsaken till hans tystlåtenhet eljes 
kunde vara, men aldrig en fråga, al
drig en hänsyftning på saken. Detta 
var en av hennes små egendomlighe
ter. 

Pran sitt senaste besök hos henne 
medförde han hennes porträtt. Det 
stod på hans. skrivbord ännu höljt 
i det halvt genomskinliga omslaget. 
När han tog ut det, vilket han myc
ket ofta gjorde, blickade de bruna 
ögonen rakt in i hans. Hon hade 
icke skruvat till något leende eller 
någon ljuv min framför kameran. 
Han sag pa den allvarliga munnen 
och mindes, att när den log, fram
trädde det ett par förtjusande gro
par i den unga flickans kinder. Vid 
sådana tillfällen koim han ofta, vid 
en titt på klockan, på sig med att ha 
ödslat en myckenhet av dyrbar tid på 
"Ibara ett porträtt". Han vände ha-
stigt på det, lät blicken en stund vila 
på namnteckningen, "Bertha", och 
lade sedan fotografien in igen i om
slaget. 

Sedan det var gjort, kände han 
ofta en plötslig längtan efter sin an
dra kvinnliga vän och ställde sina 
steg till hennes hem. 

Han besökte henne i själva verket 
mycket ofta. Han tillbringade hela 
aftnar tillsammans med henne. De 
följdes åt på föreläsningar, teater
föreställningar och konserter, ja, 
även i kyrkan, men vid dessa sist
nämnda tillfällen hade han alltid en 
tydlig känsla av att han bringade 

henne ett verkligt offer. Hon var av 
något allvarligare läggning, intelli
gent och spirituell och han hade det 
alltid angenämt i hennes sällskap. 
Han sade henne ofta, att hon var en 
idealisk vän för en man, att hon för
stod honom så väl utan några detal
jerade och tröttande förklaringar 
från hans sida. 

Han hade aldrig funnit tillfälle att 
tala med henne om det vänskapsför
hållande han brevledes underhöll 
med en annan ung dam, liksom han 
inte heller i sina brev till Bertha 
nämnt något om den idealiska kvinn
liga vän, i vars förståelsefulla när
het han fann så stor trevnad. 

Men hände sig så, att det kom nå
got i olag i det vänskapsmaskineri 
han med så mycken skicklighet satt 
i rörelse och framgångsrikt skött. 

Det hade sin riktighet, att han 
f ö r r a  v e c k a n  m e d h u n n i t  e n d a s t  e t t  
brev, men i alla fall borde han, efter 
vedertaget bruk, i den här veckan 
haft åtminstone ett brev från hen
ne. När torsdags kväll ännu inte en 
rad synts till, sände han henne ett 
kort meddelande, i vilket han påpe
kade, att han väntade brev från hen-
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ne. När veckan hunnit fram till 
lördags kväll sände han henne ett om
sorgsfullt formulerat telegram, och 
när han på måndags kväll kom hem 
från sin ämlbetslokal och med en sö
kande blick över skrivbordet överty
gat sig om att det ej låg något brev 
och väntade på honom, stoppade han 
ett dikthäfte i fickan och gick för 
att hälsa på sin andra kvinnliga vän. 

För första gången tyckte hon att 
han var svår att förstå. Han var 
för dyster och för glad, för tyst och 

;*wa.#.g»î 
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lith utan att isäga ett ord. Men då 
fröken Vivian vände sig till den 
gamla damen för att ifråga efter hen
nes befinnande, tog sir Greorge till 
orda med lågmäld röst och sade med 
ett egendomligt eftertryck på varje 
ord: 

— Fröken Ames .—• det var ju så 
fröken Vivian sade? 

V. 

Sir G-eorge Paradine såg på Lilith 
med tydlig förvåning. I första ögon
blicket stod hon som förstenad. All 
färg hade vikit från hennes ansikte 
under hans blick, som blev allt mera 
forskande. 

Fru Arnes, som tungt lutat sig 
mot sin dotter, drog nu handen till 
sig med en undertryckt klagan. Li
lith tycktes icke märka det. 

Uttrycket i sir Georges ansikte 
övergick nu till nyfikenhet, blandad 
med en viss harm. Fröken Vivian, 
som observerat fru Ames plötsliga 
shmesrörelse, vände sig till henne och 
sade: 

— Ni är trött. Kom och sätt er 
här. 

Hon talade med den vänliga myn
dighet, som var karaktäristisk för 
henne och förde resolut fru Ames 
till en bänk i närheten. 

Lilith var ensam med sir George 
Paradine. Ett ögonblick stodo de 
stilla, utan att säga något. Så gjorde 
Lilith en rörelse, som för att gå fram 
till modern. 

Men sir . George ställde sig med ett 
raskt steg i Vägen för henne. 

— Förlåt, men jag uppfattade icke 
tydligt ert namn. 

Lilith betänkte sig ett ögonblick 
och sade sedan: — Mitt namn är 
Ames. 

Sir George kastade en blick bort 
till de båda damerna, som tagit plats 
på bänken, och såg därefter åter på 
Lilith. Hela hans väsende uttryckte 
misstro, ehuru hans ton var fullt ar
tig, när han åter riktade en fråga 
till henne: 

— Och damen därborta är er mor, 
fru Ames? 

Lilith hade återvunnit sin själv
behärskning, men hennes ansikte var 

mycket blekt, när hon ljudlöst med 
läpparne formade ordet: —- Ja. 

Ännu ett ögonblick stodo de vända 
mot varandra, men den skygga blic
ken i den unga flickans ögon för
rådde, att hon sökte en förevändning 
till flykt. Sir George begagnade sig 
av hennes tvekan och sade i befallan
de ton: — Den här värmen är out
härdlig. Låt oss gå bort och se om 
vi kunna få litet glace. 

Lilith skakade tyst på huvudet 
och gjorde min av att vilja sluta sig 
till de båda andra damerna, då sir 
George myndigt lade sin hand på 
hennes arm och sade: 

— Fru Ames synes ha det bra nu. 
Oroa er icke för henne utan var så 
vänlig och skänk mig några minu
ter. 

Lilith tillkastade honom en blick 
full av fruktan, men lydde dock. 
Han drog ögonblickligen tillbaka sin 
hand och de följdes åt bort till gräs
planen, där bord med förfriskningar 
voro utställda. 

Viljelöst åtlydde Lilith sin kaval
jers uppmaning att taga plats. Han 
satte sig bredvid henne och frågade 

med en forskande blick in i hennes 
ögon: 

— Ni är en främling här på trak
ten, fröken Ames, inte sant? 

Medan han talade, gled hans blick 
till pärlbandet om hennes hals, ju
velringarne på hennes händer och vi
dare ned till de bron s färgade skorna. 
Det förekom Lilith, som om han 
granskat varje detalj i hennes kläd
sel och gillat hennes smak. 

— Vi ha inte bott här särdeles 
länge, svarade hon stelt. 

—• En tråkig liten håla? frågade 
han. 

Lilith försökte anslå en oberörd 
ton. 

—• Jag tycker ibra om det här. 
Det är naturligtvis en smula enfor
migt för folk, som äro vana vid stads
livet. 

Han såg hastigt upp med en nästan 
utmanande blick. 

— Är ni kanske inte van vid det? 
— Jo, men jag tycker mera om 

landet. 

— Det gör jag också, svarade han! 

torrt. London är ett tillhåll bara 
för skälmar. 

Han såg bort under det han tala-
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Rådfrågning; Vard. 1l2 2—1h3, övriga 
tider efter avtal. 

de man i Sverige i långa tider framåt 
endast sten på hennes person. 

Vårt land har alltid varit njuggt 
ifråga om erkänsla mot de levande. 
Ellen Key (har varit ett betydande 
exempel på regeln. Det har stått 
fäjd och strid kring hennes namn. 
Hon har haft många ärliga motstån
dare, som av ren övertygelse 'bekäm
pat åtskilligt i hennes lära, men än
nu flera belackare, som aldrig gjort 
sig mödan att taga reda på vad eller 
varför de häcklat. Men vid sidan 
därav har hon även och kanske i 
högre grad än någon annan nu le
vande svensk kvinna haft anhänga
re, beundrare, ja dyrkare. 

Framför allt är det Ellen Keys 
kärlekslära som har blivit föremål 
för grov vantolkning. När hon ta
lat om att det är kärleken allena som 
helgar en förening mellan man och 
kvinna har världen översatt hennes 
ord som om hon predikat den fria 
förbindelsen. Hon har icke predi
kat den — hela hennes lära, hennes 
höga krav på kärleken, hennes for
dran på att individerna i denna käns
la skola känna sitt högsta ansvar in
för släktet står tvärtom totalt främ
mande och avvisande gentemot varje 
erotiskt självsvåld, varje erotisk rå
het. Hon har velat öppna männi
skornas och isynnerhet ungdomens 
blick för den oerhörda skillnaden 
mellan otukten, som ödelägger och 
utarmar och kärleken som berikar, 
förskönar och upphöjer livet. Men 
hon har blivit missförstådd. Det 
är så profeters öde. 

Vid denna tidpunkt har det gått 
med Ellen Keys mest omdebattera
de skrifter som det gått med många 
stenkastade förkunnares före hennes 

de synas ej längre så farliga. Med 
andra ord den kontingent som verk
ligen läst och begrundat dem har 
vuxit och den andra, som icke läst 
utan blott dömt efter hörsägner är 
minskad, och det har blivit allt svå
rare och svårare att hålla liv i en del 
kränkande och grundlösa beskyllnin
gar. Ja, man har småningom rätt 
allmänt insett att den kvinnliga fi
losofen på Strand med sin långa, 
oförtrutna livsgärning varit en 
mänsklighetens vägvisare och vän. 

Ann Margret Holmgrens lilla 
skrift skall i hög grad bidraga till 
en isannare och fördomsfriare upp
fattning, av den stora och misstolka
de kulturpersonlighet den skildrar. 

En fläkt av 
Något förnämligt 

ger YvY-tvålen. 
Den ovanliga mildhet och rena sam
mansättning, som YvY-tvålen besitter, 
är högt uppskattad. För en mycket 
ömtålig hud, som har svårt att fördraga 
tvål, är YvY-tvålen den behagligaste 

Säljes överallt à kr. 1:— pr st. 

A.-B VvY-Fabriken. Ystad. 

B a d s ä s o n g e n  
Nyheter inkomna. 

Badkappor - Badkostymer - Badmössor 
stilfulla LINNEUTSTYRSEL1N Alla 

modeller. Kungsgatan I >-*. Tel. 31100 prislägen. 

erfarenheter od) intryck 
från en resa våren 1924. 

Av 

R. B. 

Tåla är kvinnans mod; och att 
överse, fördraga och vika hennes se
ger. 

Es. Tegnér. 

PARLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Lady Hstor som 
valagitator. 

Det konservativa partiet i Eng
land äger i lady Astor, parlamentets 
första, dugligaste och mest populära 
kvinnliga medlem, en utomordentlig 
kraft även när det gäller valarbetet. 

Vid ett nyligen i Glasgow hållet 
fyllnadsval till underhuset segrade 
den konservative kandidaten med en 
mycket hög röstsiffra. 

Segern tillskrives i väsentlig mån 
lady Astors agitation. En dag höll 
hon icke mindre än fyra stora valtal 
vid fyra olika möten. Ett av dessa 
ägde rum i Berkeley Hall, vars väl
diga hörsal var fylld till sista plats, 
medan ett tiotusental människor 
måst stanna utanlför. 

Bland åhörarskaran befann sig 
också ett antal kommunister vilka 
infunnit sig i den i England vällov
liga avsikten att störa mötet, komma 
f ö redr agshå 1 lar i n n an att tappa kon
cepterna ,och dymedels motverka 
hennes inflytande på auditoriet. 

Bland de mest aggressiva kommu
nisterna var också en ung kvinna 
med ett spätt barn på armen. På 
ett av hennes tillrop svarade lady 
Astor genom att tillråda henne att 
hällre sköta hem och barn än att 
störa ett viktigt möte. 

Detta yttrande gav anledning till 
de mest våldsamma protester och 
ett öronbedövande larm — hela åhö-
raremassan råkade i uppror. Under 
tiden stod lady Astor med korslagda 
armar och lyssnade med orubbligt 
lugn till de oikvädinsord man över
öste henne med. Slutligen började 
hon med stark, klar stämma sjunga 
en populär sång: "Håll elden på 
den husliga härden brinnande". I 
samma ögonblick föll ro över den 
väldiga salen, och när sången var 
slut hälsades den med brusande bi
fall. Mötet fick därefter ett lugnt 
och för lady Astor lyckosamt för
lopp. 

På ett annat möte där kommunis
terna likaledes uppträdde som frid
störare tillkastade hon dem ett: 
"Kommunisterna tro icke på Gud". 
Ett ursinnigt oväsen uppstod och en 
ung flicka, som stod nedanför talar
stolen, ropade: "Jag tror icke häl
ler på Gud!" Lady Astor böjde sig 
ned mot henne och isade: "Det är 
värst för er själv, stackars barn. Jag 
skall bedja för er". Dessa ord åstad-
kommo genast lugn och de störande 
avbrotten upphörde. 

Ett försök av henne att ute på öp
pen plats från taket på en motor-
omnibus tala till en församlad stor 
folkmassa utföll mindre lyckligt. 
Genast hon framträdde började kom
munisterna sjunga "Röda flaggan" 
och högerns anhängare svarade med 
engelska kungssången. Lady Astor 
stod länge avvaktande, men då sån
garne slutligen råkade i slagsmål 
måste hon uppgiva försöket. 

IV. 

Rina, den unga kvinnan som dag
ligen kommer hit och städar om mor
gonen i villan där vi nu bo, säger 
med glädjestrålande ögon att i mor
gon är det karneval. Hon kan ej 
förstå att vi ta det så lugnt. Och 
vart vi komma sedan på dagen för
nimma vi fäststämning i luften. 
Framför rådhuset ställas upp väldi
ga tomma vinfat i tre rader, och på 
dessa läggas bräder. Så enkelt går 
det till att bygga en estrad i Alas-
sio. Till slut gripas även vi av en 
viss spänning, och samtalet kretsar 
ofta kring den kommande festen. 

I dag är den stora dagen. Fru L. 
höll på att svimma nyss när hon från 
sin balkong såg långt nere på vägen 
en stor samling människor kring en 
vagn där en orörlig människa satt. 
— Han är visst död, säger hon med 
skälvande stämma. — Ser du inte att 
han är dubbelt så stor som alla de 
andra, tröstar jag henne. Hon drar 
en suck av lättnad. Alltså en kar
nevalsfigur av gips, på väg till sta
den, och nu väntande vid järnvägs
bommen. 

I dag stängas butikerna ovanligt 
tidigt, och alla sätta på sig söndags-
stassen. Vart man går mötes man av 
leende människor med händerna fulla 
av påsar med konfetti, och i alla ga
tor utropa försäljare serpentiner och 
blommor. Jag tror Alassioborna gått 
man ur buse i dag. Det myllrar av 
folk på gator och torg och från söder 
kommer en ständig ström av bilar, 
åsnor och ekipager, till trängsel fyll
da av barnrika familjer från grann
staden Albenga. 

Vid tretiden ge vi oss av hemifrån, 
och när vi komma till rådhuset ter 

sig estraden riktigt fästlig, nu inhäg
nad med staket och fullständigt de
korerad med grönt och flaggor. Tor
get är svart av människor och det 
stiger ett sorl av glada röster, blan
dade med tonerna från fascisternas 
mässingsorkester. De spela väl, med 
en glöd och musikalisk uppfattning 
som kan jämställas med vilken 
stor orkester som hälst. Vi lyckas 
komma över ett par biljetter till 
estraden. Härifrån ha vi en präktig 
utsikt over torget där tåget skall 
passera och de ivrigt väntande på 
motsatta sidan. Det är en obeskriv
lig glädje i luften. Allas, ögon strå
la och glada skratt och skämt höras 
från alla håll. Det känns nästan 
som om alla vore en enda familj. 
Man ryckes med av munterheten och 
fäststämningen, skrattar åt den lille 
parveln som olovandes kilar" mellan 
bänkraderna och trampar en på föt
terna, kastar då och då en försöks
serpentin ut i rymden, gnolar med 
orkestrarnas medryckande toner och 
bara önskar att ståten snart skall 
komma. 

Lyckliga folk, så gammalt, men 
likväl så ungt, så rikt i din fattig
dom. Ja, rikt, ty du äger ungdo
mens sorglöshet och sprudlande, över
flödande livsglädje, du delar gene
röst med dig av ditt sinnes solsken 
och dina leenden värma främlingen 
in i hjärterötterna. De högtidliga 
engelsmännen le i kapp med italie
narna i dag. Varför? Några 
blomsterprydda vagnar skola om en 
stund passera gatan och serpentiner 
och konfetti skola kastas. —- Så 
barnsligt, säger någon, inte passar 
sådant för vuxna människor! Stac-

'L)en för varje kök på landet 
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kars de som blivit så gamla att de 
ej kunna ryckas med och känna sig 
liksom pånyttfödda i detta hav av 
oskyldig, strålande glädje! — Musi
ken spelar nationalsången. Alla resa 
sig och huvudena blottas. Sedan spe
las engelska folksången och nu, nu, 
går det ett brus och stegrat sorl ge
nom mängden: —• De komma, de 
komma! — Ja, där kommer det, 
karnevalens ståtliga festtåg. Väldi
ga vagnar, dekorerade med sagolik 
prakt. Där sitter Kleopatra själv på 
sin upphöjda tron, omgiven av kop
parbruna tjänare som sakta vaja si
na långskaftade fläktar över maje
stätet. . Denna enorma vagn dragés 
av två oxar med brokiga täcken. — 
Här kommer Britannia, stolt och fa
ger med hjälm på huvudet och spjut 
i handen, och med Skottland och Ir
land på var sida. Näst kommer tur
ken med sitt beslöjade harem i en 
fantastisk båt. Och där! Vilket 
konstverk. — En jättestor påfågel 
med utbredd stjärt, vars fjädrar 
blänka i solen. Fullt av små påfå
gelungar strö hela påsar med blå 
konfetti över folket, som skrattande 
värjer sig. Därnäst några skämt
samma figurer och så cowboys på 
eldiga hästar och ståtliga medeltida 
riddare och damer. Nya vagnar med 
allehanda allegoriska figurer, den 
ena vackrare än den andra, var och 
en mottagen med hänförelse, och de 
vackraste med ihållande applåder. 
Så försvinner tåget endast för att 
snart visa sig igen och ånyo flyga 
serpentinerna i luften. 

Mitt emot oss på en balkong sitter 
en gammal herre i turkisk rökmössa. 
Dagen till ära har han hängt en röd 
matta från balkongräcket. Han sit
ter och röker sin långpipa med för
nöjd uppsyn, då och då böjande sig 
fram över räcket för att beskåda det 
böljande människohavet vid sina 
fötter och karnevaltågets glans, kan
ske tänkande på hur han själv i sin 
ungdom red som någon ståtlig rid
dare i .tåget och hälsades av beund
rande utrop och regn av konfetti... 

På aftonen är stor fest och pris
utdelning ii casinots byggnad. På
fågelns skapare har med glädjestrå
lande blickar mottagit första priset 
på 2,000 liras, kanske för honom en 
hel förmögenhet. Och så glömmes 
för ett par timmar all "kastskillnad". 
Förnäma damer dansa med kypare 
och frisörbiträden och lorder och ba
roner svänga om mod butiksflickor
na ... Vid midnatt dallra genom 

Hemligheten med vår 

?Y JJ ̂ olo^ne, 
lister i dess utsökta och friska doft 
som gor den till en kvalitetsvara.' 

Till salu i alla specialaffärer. 
WURP & BOLL, AKTIEBOLAG 
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MERKURTVÅLEN 
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Tel. 3623 - 14090 - 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsefdrenlngens expedition. 

tystnaden kyrkklockornas toner, rin
gande fastan ut, och i morgon går 

livet sin gilla gång . . . 

Sveriges västkust 

gör sig påmint genom en i 
utkommen broschyr, för vilken Tu-
risttrafikföreningen för Bohuslän 
och Dalsland svarar. Man finn« 
här meddelanden om allt som kan 
göra en plats åtråvärd för den hälso 
och rekreationssökande allmänäeteBi 
sjö, hav, berg, is-kog, segling; bil™ 
gar, fiske, pensionat, maträtternas 

mångfald och reducerade pii^1'- ^ 
Broschyren, som bär titeln un' 

trafikföreningens för Bohuslän 
Dalsland årsbok, fås gratis hos » 
eningen i fråga, adr. Uddeval a, sa 

i bokhandeln mot 50 öre. 
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Bröllopet på Solö-

Wennerstens skärf'J j 

"Bröllopet på Solö", }iade, Jlat „ä-
härliga sommarvärmen, sa ^ 

o "«.öcfpr 
stan sa manga ga- r]lUrn VTA' 
Teatern kunde rymma. ^ gi

sten uteblev och *a®ot,^tes de för' 
lop ej kom till stand, y ^tna, 
samlade ändock vara 

lina och tvättäkta ""'" tstä men vara ljus- ocn .,wiiner 111 

tyger, Möbeltyger o. 
åratal dess inverkan-

Solen bleker! 
HUH i aratai aess mv»-— ^ 

i Tji 
Presisera godhetsfullt va Prover sändas -

KOTVSTFLITJSIV, Avenyn 
Gr < > 

Offentliga nöjen. 

Lil la  T e a t e r n .  

afton kl. 8 :  Varje 

Bröllopet på Solö. 

cinllskoBensFriluftsteater 
väderlek uppföres varje 

vid e. m. Selma Lagerlöfs 
afton JJ' K Tel. 108 25 meddelar kl. 
P1* oin förest, gives. Bijettpriser : 

SJJtM* 55 Öre" 

Förnämsta inköpskälla 
av lätta 

Sommarskodon 

.Harluncfrar man bäst?-
fyötngåtbsvittan Slotts&ogen 

J:sfa ki. matsals* oc/t lîonôitoct; 
setoeting. TJIustfi dagligen, ftoU 
årets pttsetr sänkta med 20—25 °/o. 
Best. pr tel. J 9268. 

Dtta Jßanbets Kestaurant 
Kungsgatan ^1. i Telefon JOT 89. 
Slottsfjogen, nid stöta dammen. 

Vilket främst bör tillskrivas "bru
dens föräldrar". Mary Lagergren 
och John Wallin. Att "bruden", 
Anm-Greta Bergman, hela kvällen 
gick omkring med en begravnings-
min är kanske förlåtligt, ty att gifta 
sig' med en man, som inte har för 
två öre moral", gör ingen glad. Men 

nog tycker man att återseendet av 
lennes egen käraste, Arvid Hammar-
lud, skulle kommit henne att lerva 
®PP igen, även om ej heller han syn
es så glad, som man väntar sig ef-

|er två års skilsmässa. Hur som 
dst tor ingen försumma att bevi-

^ bröllop". På sämre för-
"öjelse kan man bliva bjuden. 

—t. 

x̂ZUkMsCL cyaadvruyt, 

fåetiyta, â/yUÅat 

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

Kungstorget. 

Btt efterföljanovärt 

exempel. 

Innevarande års riksdag avslog 
som bekant, en på kvinnligt initia
tiv framlagd motion angående ut
redning om bättre vård åt fattiga 
barnaföderskor och späda barn. Pla
nen gick närmast ut på upprättan
det av smärre förlossningshem på 
platser, där sådana erfordras, och 
avsedda för fattiga mödrar, vilka 
icke i egna hem kunna få det lura O 
och den vård de behöva. 

• Emellertid, denna fråga ligger av 
lätt insedda skäl, kvinnovärlden sär
skilt om hjärtat, och man har också 
pa olika hall sökt att på enskild väg 
söka komma de fattiga barnaföder
skorna till hjälp. 

Husmoderföreningarne Ihava så
lunda ägnat saken uppmärksamhet 
och den 1 aug. öppnas ett förloss
ningsrum i Arjeploug kyrkoby, vil
ket är anslutet till den i samhället 
befintliga sjukvårdsinrättningen, 
"Göteborgs Sjukstuga i övre 'Norr
land". Denna har tillkommit på 
initiativ av ett antal varmhjärtade 
kvinnor i Göteborg, vilka även ställt 
till förfogande största delen av de 
för byggnadens uppförande erfor
derliga medlen och allt fortfarande 
omfattar sjukstugan med uppoffran
de intresse. Inredningen av förloss
ningsrummet har likaledes bekostats 
av kommittén för sjukstugan, som 
jämväl skänkt detsamma ett antal 
spädbarnsutstyrslar. Knappast på 
något ställe i Sverige torde barn
sängskvinnorna vara sämre ställda 
än i dessa trakter med deras mils
långa avstånd mellan gårdarne och 
deras svåra bostadsförhållanden med 
vanligen endast ett enda rum, som 
tillika är kök och där ofta flera fa
miljer bo tillsammans. 

De som önska ge det goda företag, 
som detta förlossningsrum måste an
ses vara, sitt stöd torde vända sig 
till ordföranden i Kommittén för 
Göteborgs sjukstuga i övra Norrland, 
fröken Helen Bonnier, Kungsports-
avenyen 26, Göteborg. 
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lör a(^ ^''or^e allt vad hon kunde 
We V.'i m°dern. Också hon 
viana ,S^ haffad av fröken Vi-
îenfl6g i. ' meu på ett annat sätt. 
?te av tr T 6r ^ossa^e' ögonen ly-
^glåjH;- ' 0e^ bßslutsamt 

Va/fat 0Ir|kring hennes mun. 
V$ena 

6 det tjaaa till? Förr 
hon 6 ju komma, sva-

otaligt. 

vi«knin
S ^ bad fru Ames 

— K" 
^ behärska dig. Vi 

^°rt dol- i a väoka uppseende, 
later sig göra gâ vi hä,r_ 

ifrån. Och hon drog modern med 
sig in i en smal trädgårdsgång. 

Men all hennes försiktighet tjäna
de ingenting till. Vid slutet av gån
gen, vilken låg i djup skugga, stodo 
de båda damerna framför fröken Vi
vian, som beledsagades av en något 
korpulent ung man med lingult hår, 
nötbruna ögon, tunna läppar och ett 
självbelåtet ansiktsuttryck. 

— Åh, fru Arnes, jag letade just 
efter er, utropade fröken Vivian. 
Tillåt .mig att föreställa sir George 
Paradine . för er. 

Sir George bugade sig och tog ..fru 
Ames' hand, utan att man kunde för
stå, att händelsen gjorde något in
tryck på honom. 

Men då fröken Vivian vände sig 
till Lilith för att tupprepa presenta
tionen märktes det tydligt, att sir 
Georges uppmärksamhet genast 
väckts. Lilith slog nod blicken, un
der det att sir George betraktade 
henne med omisskännligt intresse. 

Detta- intresse syntes övergå till 
häpnad, då fröken Vivian sade: 

— Sir George Paradine — fröken 
Ames. 

Ett ögonblick stirrade han på Li-
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Sven Bränder hörde till dem, som 
tro på möjligheten av vänskap mel
lan män och kvinnor. Och varför 
skulle han inte göra det? Sedan ett 
halvår underhöll han ju ett vänskaps
förhållande med en, nej, med två un
ga damer. 

De näftiga förälskelserna med det 
plötsliga uppflammandet och lika 
hastiga utslocknandet av känslan hö
ra den första ungdomen till. När de 
lyckligt ooh väl äro genomgångna be
härskar man på ett helt annat sätt 
sitt hjärta. Man är lugnare, starkare, 
förnuftigare, man låter sig icke blint 
ryckas med av sina känslor, utan le
der dem in i de banor man själv vill. 

Sa tänkte Sven Brander. Och be
visade icke hans vänskapsförhållande 
till de båda unga damerna att han 
hade rätt? 

Den ena av dem såg han endast 
en gang i manaden, kanske icke ens 
sa ofta — ihan hade en fyra timmars 
snälltagsresa till henne, men han un
derhöll på annat sätt en livlig för
bindelse med henne. Varenda vecka 
mottog han två brev från henne, gla
da, friska, barnsliga brev med en un
derton — helt isäregen i sitt slag — 
av tankfullhet och allvar. Hon kun
de säga de mest egendomliga och 
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oväntade saker och det var just detta 
som gjorde korrespondensen så ro
ande för honom. Vid upprepade till
fällen hade han, då arbetet eller nö
jena lagt för starkt beslag på hans 
tid, icke kommit att besvara mer än 
det ena av hennes brev, en underlå
tenhetssynd, som han alltid sedan på 
det livligaste beklagade, emedan den 
alltid föranledde henne att följande 
vecka draga in ett av de två brev, 
han skulle haft. 

Om hon, tänkte han med en viss 
känsla av förtrytelse, åtminstone 
ville skriva och [fråga, om sjukdom 
hindrat honom att skriva eller vad 
orsaken till hans tystlåtenhet eljes 
kunde vara, men aldrig en fråga, al
drig en hänsyftning på saken. Detta 
var en av hennes små egendomlighe
ter. 

Pran sitt senaste besök hos henne 
medförde han hennes porträtt. Det 
stod på hans. skrivbord ännu höljt 
i det halvt genomskinliga omslaget. 
När han tog ut det, vilket han myc
ket ofta gjorde, blickade de bruna 
ögonen rakt in i hans. Hon hade 
icke skruvat till något leende eller 
någon ljuv min framför kameran. 
Han sag pa den allvarliga munnen 
och mindes, att när den log, fram
trädde det ett par förtjusande gro
par i den unga flickans kinder. Vid 
sådana tillfällen koim han ofta, vid 
en titt på klockan, på sig med att ha 
ödslat en myckenhet av dyrbar tid på 
"Ibara ett porträtt". Han vände ha-
stigt på det, lät blicken en stund vila 
på namnteckningen, "Bertha", och 
lade sedan fotografien in igen i om
slaget. 

Sedan det var gjort, kände han 
ofta en plötslig längtan efter sin an
dra kvinnliga vän och ställde sina 
steg till hennes hem. 

Han besökte henne i själva verket 
mycket ofta. Han tillbringade hela 
aftnar tillsammans med henne. De 
följdes åt på föreläsningar, teater
föreställningar och konserter, ja, 
även i kyrkan, men vid dessa sist
nämnda tillfällen hade han alltid en 
tydlig känsla av att han bringade 

henne ett verkligt offer. Hon var av 
något allvarligare läggning, intelli
gent och spirituell och han hade det 
alltid angenämt i hennes sällskap. 
Han sade henne ofta, att hon var en 
idealisk vän för en man, att hon för
stod honom så väl utan några detal
jerade och tröttande förklaringar 
från hans sida. 

Han hade aldrig funnit tillfälle att 
tala med henne om det vänskapsför
hållande han brevledes underhöll 
med en annan ung dam, liksom han 
inte heller i sina brev till Bertha 
nämnt något om den idealiska kvinn
liga vän, i vars förståelsefulla när
het han fann så stor trevnad. 

Men hände sig så, att det kom nå
got i olag i det vänskapsmaskineri 
han med så mycken skicklighet satt 
i rörelse och framgångsrikt skött. 

Det hade sin riktighet, att han 
f ö r r a  v e c k a n  m e d h u n n i t  e n d a s t  e t t  
brev, men i alla fall borde han, efter 
vedertaget bruk, i den här veckan 
haft åtminstone ett brev från hen
ne. När torsdags kväll ännu inte en 
rad synts till, sände han henne ett 
kort meddelande, i vilket han påpe
kade, att han väntade brev från hen-
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ne. När veckan hunnit fram till 
lördags kväll sände han henne ett om
sorgsfullt formulerat telegram, och 
när han på måndags kväll kom hem 
från sin ämlbetslokal och med en sö
kande blick över skrivbordet överty
gat sig om att det ej låg något brev 
och väntade på honom, stoppade han 
ett dikthäfte i fickan och gick för 
att hälsa på sin andra kvinnliga vän. 

För första gången tyckte hon att 
han var svår att förstå. Han var 
för dyster och för glad, för tyst och 
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lith utan att isäga ett ord. Men då 
fröken Vivian vände sig till den 
gamla damen för att ifråga efter hen
nes befinnande, tog sir Greorge till 
orda med lågmäld röst och sade med 
ett egendomligt eftertryck på varje 
ord: 

— Fröken Ames .—• det var ju så 
fröken Vivian sade? 

V. 

Sir G-eorge Paradine såg på Lilith 
med tydlig förvåning. I första ögon
blicket stod hon som förstenad. All 
färg hade vikit från hennes ansikte 
under hans blick, som blev allt mera 
forskande. 

Fru Arnes, som tungt lutat sig 
mot sin dotter, drog nu handen till 
sig med en undertryckt klagan. Li
lith tycktes icke märka det. 

Uttrycket i sir Georges ansikte 
övergick nu till nyfikenhet, blandad 
med en viss harm. Fröken Vivian, 
som observerat fru Ames plötsliga 
shmesrörelse, vände sig till henne och 
sade: 

— Ni är trött. Kom och sätt er 
här. 

Hon talade med den vänliga myn
dighet, som var karaktäristisk för 
henne och förde resolut fru Ames 
till en bänk i närheten. 

Lilith var ensam med sir George 
Paradine. Ett ögonblick stodo de 
stilla, utan att säga något. Så gjorde 
Lilith en rörelse, som för att gå fram 
till modern. 

Men sir . George ställde sig med ett 
raskt steg i Vägen för henne. 

— Förlåt, men jag uppfattade icke 
tydligt ert namn. 

Lilith betänkte sig ett ögonblick 
och sade sedan: — Mitt namn är 
Ames. 

Sir George kastade en blick bort 
till de båda damerna, som tagit plats 
på bänken, och såg därefter åter på 
Lilith. Hela hans väsende uttryckte 
misstro, ehuru hans ton var fullt ar
tig, när han åter riktade en fråga 
till henne: 

— Och damen därborta är er mor, 
fru Ames? 

Lilith hade återvunnit sin själv
behärskning, men hennes ansikte var 

mycket blekt, när hon ljudlöst med 
läpparne formade ordet: —- Ja. 

Ännu ett ögonblick stodo de vända 
mot varandra, men den skygga blic
ken i den unga flickans ögon för
rådde, att hon sökte en förevändning 
till flykt. Sir George begagnade sig 
av hennes tvekan och sade i befallan
de ton: — Den här värmen är out
härdlig. Låt oss gå bort och se om 
vi kunna få litet glace. 

Lilith skakade tyst på huvudet 
och gjorde min av att vilja sluta sig 
till de båda andra damerna, då sir 
George myndigt lade sin hand på 
hennes arm och sade: 

— Fru Ames synes ha det bra nu. 
Oroa er icke för henne utan var så 
vänlig och skänk mig några minu
ter. 

Lilith tillkastade honom en blick 
full av fruktan, men lydde dock. 
Han drog ögonblickligen tillbaka sin 
hand och de följdes åt bort till gräs
planen, där bord med förfriskningar 
voro utställda. 

Viljelöst åtlydde Lilith sin kaval
jers uppmaning att taga plats. Han 
satte sig bredvid henne och frågade 

med en forskande blick in i hennes 
ögon: 

— Ni är en främling här på trak
ten, fröken Ames, inte sant? 

Medan han talade, gled hans blick 
till pärlbandet om hennes hals, ju
velringarne på hennes händer och vi
dare ned till de bron s färgade skorna. 
Det förekom Lilith, som om han 
granskat varje detalj i hennes kläd
sel och gillat hennes smak. 

— Vi ha inte bott här särdeles 
länge, svarade hon stelt. 

—• En tråkig liten håla? frågade 
han. 

Lilith försökte anslå en oberörd 
ton. 

—• Jag tycker ibra om det här. 
Det är naturligtvis en smula enfor
migt för folk, som äro vana vid stads
livet. 

Han såg hastigt upp med en nästan 
utmanande blick. 

— Är ni kanske inte van vid det? 
— Jo, men jag tycker mera om 

landet. 

— Det gör jag också, svarade han! 

torrt. London är ett tillhåll bara 
för skälmar. 

Han såg bort under det han tala-
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för talträngd. Han tvinnade sin mu
stasch och stirrade frånvarande in i 
den öppna spisen, och när hon efter 
en stund talade till honom, skämta
de och skrattade han mer än lians 
vana var. Så tog han upp sitt dikt
häfte och läste högt för henne. Han 
syntes därvid med förkärlek välja 
dikter av en bitter och världsförak
tande ton. Om våra liv icke gestalta 
sig så som de borde, vems är felet om 
icke krukom,akaren som format le
ran? 

Hon försökte leda samtalet in på 
andra ämnen och han lade bort dikt
häftet på bordet bredvid. 

— Jag förmodar, att ni var med 
på det Aller-Strandska bröllopet? 
slungade han ut i full förtvivlan 
över att icke kunna få fatt på något 
lämpligt samtalsämne. Bruden var 
ju en vän till er? 

— Oh ja! svarade hon livligt. Och 
ett sådant lyckligt äktenskap det är. 
De hava känt varandra så länge — 
ända sedan de voro barn. Det har 
alltid förefallit mig, som 01m himlen 
hade bestämt dem för varandra. 

— Dumheter! Inte tror ni på så

dant där! svarade han barskt och 
aned en underton av bitterhet. Det 
är tillfälligheten som gör giftermå
let — tillfälligheten och ingenting 
annat. En man blir bjuden på en 
tillställning, presenteras för en flic
ka, blir förälskad i henne, de gifta 

Hängmattor 
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sig och sen ger folk himlen skulden 
därför. Där kan vara ett dussin an
dra kvinnor i samma rum, av vilka 
varenda en skulle passa honom 
bättre och göra hononm lyckligare. 
Han kom dit av en ren händelse. Det 
ville sig så, att han fick en inbjud
ning, det ville sig så att hans nya 
frackkostym kom hem i tid, det ville 
sig så, att hjulet på hans bil icke 
körde över den trasiga buteljen som 
låg på gatan. Om det i allra minsta 
mån mankerat med dessa småsaker, 
skulle han inte ha gått på den där 
tillställningen och han skulle inte ha 
träffat den där flickan utan gift sig 
med någon annan, men i alla fall 
skulle folk skyllt det på himlen. 

Den unga flickan lutade sig framåt 
med händerna -hårt knutna i knäet 
och såg på honom. Hennes ögon 
syntes vidgade och ansiktet hade för
lorat något av sin färg. 

— Tror ni, att det alltid är så? 
frågade hon. 

— Alltid! Det är helt enkelt en 
fråga om inbjudningar, fraokkosty-
mer och bilar, om att gå bort eller 
att stanna hemma, om att promenera 
gatan fram eller att ta en spårvagn. 

Han stirrade in i elden och tvin
nade mustaschen. Även hon vände 
ansiktet mot den öppna spisen och 
satt tyst. Efter en stund sade hon 
med nästan skygg röst: 

—• Jag har tyckt de senaste da
garna, att ni inte förefallit riktigt 
kry. Arbetar ni inte för mycket? 

Erågan väckte upp honom. Han 
reste sig upp. 

— Jo, så är det! utbrast han. Jag 
är överansträngd. Jag har haft då
lig aptit och dålig sömn nu en tid 
— ja, åtminstone flera dagar. Jag 
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har tänkt att resa bort någonstans 
och vila mig. Så att om ni inte hör 
av imig på en eller annan vecka — 
han räckte henne handen — så vet 
ni vart jag tagit vägen. 

Han gick ut i tamburen och tog 
på sig överrocken. En reva i ärm
fodret, som av någon tillfällighet 
uppstått, hindrade honom för en se
kund. 

Under den sekunden hann han att 
komima ihåg, att han glömt dikthäf
tet där inne på bordet. Han öppna
de dörren igen. 

Han hade lämnat henne stående på 
mattän, upprätt och hög och sansad. 
Vad var då detta? Nu låg hon på 
knä på mattan med ansiktet dolt i 
händerna och snyftade som om hjär
tat velat brista. 

I samma ögonblick var han vid 
hennes sida och lyfte upp henne. Be

röringen av hennes runda armar, 
sänkandet av hennes huvud, när han 
försökte se in i hennes ansikte ingav 
honom en aldrig förr förnummen 
känsla av passionerad ömhet. 

— Men min lilla flicka, min lilla 
flicka! mumlade han böjd över hen
ne, säg mig vad det är? 

Hon försökte att göra sig fri, men 
nu visste han — nu visste han ! Kan
ske var det för det att han kände 
sig ensam och olycklig och övergiven 
som han, lydande en plötslig impuls, 
utan att tänka därpå och utan någon 
särskild avsikt tog den gråtande flic
kan i sina armar och tryckte sitt an
sikte mot hennes doftande hår. 

—• Du är min, viskade han. Vi 
två 'förstå åtminstone varandra. 

Då lyfte hon sitt anskite, vått av 
tårar, rodnande och leende och blygt, 
och såg på honom. 

— Ar det inte en fråga om frack
kostymer och bilar? frågade hon 
skälmskt. 

Han kysste henne till svar, men 
hon såg honom i detsamma taga en 
liten bok från bordet och stoppa den 
i fickan. 

• 

Det var sent när han den kvällen 
kom hem till sitt —• sent och kallt, 
elden i den öppna spisen var nästan 
utbrunnen. Han stod och rörde om i 
glöden, då hans gamla hushållerska 
stack in huvudet genom dörren. 

—• Det ligger ett brev till herr 
Bränder på skrivbordet, sade hon. 
Jag lade dit det i förmiddags, men 
det måtte på något sätt ha fallit ner 
bakom bordet —• jag fann det där av 
en händelse —. 

Bränder satt vid skrivbordet med 
armbågarna stödda mot skivan och 
händerna inkörda i håret. Han såg 
på brevet. Tätt bakom det låg por
trättet, skönjbart genom det tunna 
omslaget. Det snabbfotade minnet 
släpade honom med sig genom de se
naste månaderna. Han mindes med 
smärtsam klarhet hennes många små 
^säregna uttryck, som han haft så 
hjärtligt nöje av. Han tänkte på 
hur ofta och med vilken utstuderad 
skicklighet han försökt att locka 
fram ett leende på hennes allvarliga 
mun för att få se de där groparne i 
hennes kinder. 

Plötsligt samlade han ihop hennes 
porträtt, brevet — alla hennes brev 
—• och stod med några snabba steg 
vid den öppna spisen samt lade det 
alltsamman på glöden därinne. Lå
gorna grep'^det 

Han kände en häftig ånger. Han 
ville läsa det sista brevet och sökte 

med eldgaffeln rädda det ur elden, 
men fann det icke. Slö satt han och 
gav akt på hur pappersflagorna dan
sade omkring där inne, lyftes upp av 
den heta luften och försvunno. 

— Ar det en fråga om frackko
stymer och bilar? 

Han hörde här i tystnaden en 
skälmsk röst säga det och kände åter 
beröringen av hennes mjuka doftan
de hår emot sitt ansikte. . ' 

— Om jag inte hade gått tillbaka 
efter den där boken! sade han till 
sist. 

När han reste sig igen med svårig
heten hos en gammal man var det för 
att kasta något annat på de falnande 
glöderna. 

Detta något var ett litet dikthäfte. 

Kvinnlig företagsamhet 
Fröken Helfrid Corneliusson har 

öppnat en frukt- och konfektyraffär 
i huset Nils Ericsonsgatan 25 (bred
vid apoteket Yasen, Drottningtor
get). Det är alltså fråga om kvinn
lig företagsamhet. Skall den också 
mötas av vänlig uppmuntran av den 
kvinnliga kundkretsen? Helt säkert. 
Fröken C. har i nio år arbetat i Hil
da Henrikssons välskötta och välkän
da affär i samma bransch vid övra 
Husargatan uppe vid Slottsskogen — 
den bästa rekommendation alltså . 

Vilohemmet Ellensberg 
Part i l ie  

mottager gäster på längre eller kortare tid. 

Moderata priser. Tel. 60. 

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

REKOMMENDERAS! 
Luftiga ljusa rum, gott bord. Inackor

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

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Allm. tel. 24241. 

•  IdF Asklunds 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffenhet, 
Butikerna närmast ing. från Bazargatan. 

A. MAGNUSSON 

Färsk FISK 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 9580, 15380 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

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

Ziwert'z Eftr., 
Lorensbergsgatan N:o 7, Göteborg, — Tel. 1098 

för mycket kärleh. 

Spelar kärleken en för stor roll i 
vårt modärna liv? frågar en utländsk 
(manlig) tidning. Å-ro vi verkligen 
sådana slavar under denna känsla, 
som det påstås i våra romaner, våra 
teaterpjäser, vår poesi och i filmer
na? Är det månne icke snarare så, 
att vi i vårt innersta inre äro uttrå
kade av den eviga enformigheten i 
detta eviga tema? Är detta- ständiga 
appellerande till kärleksintresset ett 
tecken på själslig sundhet och hälsa? 
Kanske handlade tidigare generatio
ner klokare, när de vägrade att be
gränsa romandiktningen till den 
sexuella lidelsen. Livet innesluter 
dock många andra moraliska och and
liga värden. Och man bör även räk
na med risken att den sträng, som 
det ständigt spelas på, lätt nog blir 
utsliten och missljudande. 

Förlovar 
——— 

eller 

Gifter 
Ni Eder, så annon
sera det i 

G Ö T E B O R G S  

MORGONPOST 

Alla Edra vänner, 
läsa den tidningen. 

• •• 

Läst i varje bildat 
hem i västra Sverige. 

Varför plägas 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. 

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

Linnevaror ni. m. utsäljes billigt. 

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

ANVAND ALLTID 

REGI5TRE.HAT SKOCREAM 

BAD' 
MÖSSOR 

Eleganta 
Hållbara 
Billiga -S^É\ 

Göteborg J linoleum 
r>> MAGASIN 

Kurifiportjpl 2 

BREVLÅDA. 
New Perfection. Vâr exfer, 

det ihusliga området har varit och 
besett ovannämnda -spisar och funnit 
dem äga alla de i annonsen angivna 
fördelarna. Spisarna föras av Fer-d 
Lundqvist & Co, där vidare upplyj 

ningar kunna erhållas. 

Indignerad. Benägenheten att ka
sta ifrån sig äklulden på annan per

son leder sitt ursprung ända från 

paradiset, och det är icke mvcket 
troligt att denna böjelse går att ut

rota. Vi skola emellertid återkom
ma. 

Efter 20 år. Hårt! Exemplet är 

icke enastående och förhållandet för
tjänar beaktande. 

Följetongsläsare. Samtliga num
mer kunna rekvireras å vår expedi
tion, Vallgatan 27. 

Semesterfirande. Om vi nämnde 
100 utmärkta rekreationsplatser 
skulle kanske den 101 :a ooh icke 
nämnda vara den som lämpade sig-
bäst. Frågan är verkligen svår att 
besvara. 

Be. Det var försåtligt! Men vi 
ha en jurist i redaktionen — och 
fällan fick stå tom. 

Av vikt! 
Tänk på halvårsskiftet 

den i Juli och förnya 

prenumerationen, eller 

bliv prenumerant på 

iiiiiiiiiiriiiHi""" 

Kr. 3 : 5 0  pr % år. 

Hrla Mjölk 
Distribution på glasflaskor-

Tel. 40781, 45699 

de och observerade därför icke det 
uttryck av ångest, som gled över 
den unga flickans ansikte, men som 
försvann lika fort som det kommit. 

Hon bet sig i läppen och frågade 
i spetsig ton: — Tror ni, att folk 
är hederligare här än i staden? 

Han lutade sig tillbaka och syntes 
övertänka saken, innan han svarade. 
Slutligen tog han långsamt till orda: 

-— Jag är inte i stånd att fälla ett 
verkligt omdöme. Jag har kanhän
da haft mer än vanlig .otur, men 
faktum är, att jag både på lands
bygden och inne i staden träffat på 
mycket besynnerliga exemplar av 
släktet människa. Han satt tyst för 
ett ögonblick och fortsatte därefter 
i samma torra ton: — Min åsikt är, 
att där det finns pangar, där finns 
det också en hel hop grip-humr-ar, 
som lura på dem. Och vad är er 
åsikt? 

— Jag tror att det alltid kommer 
att vara på -det sättet, så länge pän-
garne äro så olika fördelade, svarade 
Lilith lugnt. Men det är bäst att 
inte grubbla för mycket över den sa
ken. Man blir lätt bitter och ned
stämd, om man alltför mycket fäs

ter sig vid sina medmänniskors då
liga sidor. 

— Bitter — nå ja visst! Men ty
värr ser man mer -ont än gott hos 
människorna — det är åtminstone 
min erfarenhet, sedan jag ärvde min 
förmögenhet. 

Lilith såg upp till honom. 

— Yarför fäster ni er vid det, 
frågade hon lugnt. Om ni ärvt en 
del pangar, varför kan ni då inte 
glädja er däröver i stället för att bli 
bitter mot -andra, som inga pangar 
har och som därför avundas er? 
Glöm icke vilken roll det spelar i 
livet att ha fullt upp av guld och 
var icke alltför hård mot dem som 
inte fått något. 

— Jag vill inte vara hård mot nå
gon, sade sir George kallt. Men jag 
tycker inte om att bli lurad. Jag 
beklagar mig endast över att det 
finns en sådan massa vampyrer — 
både kvinnliga och manliga — som 
icke nöja sig med att tigga utan som 
•stjäla. 

Detta samtal fördes med halvhög 
röst, å den manlige talarens sida med 
en egendomlig hårdhet och å den 

unga flickans med ett obeskrivligt 
sorgmod. 

Det inträdde ett ögonblicks tyst
nad, under vilken Lilith långsamt 
läppjade på sitt glas. Hon kände 
att -sir Georges blick forskande 
iakttog henne. 

Plötsligt utbrast han: — Jag kan 
inte få ur mitt huvud, att vi träffats 
någon gång förut, fröken Arnes. 

Åter lade han särskilt tonvikt på 
namnet. — Det stod klart för mig 
i samma ögonblick fröken Vivian 
föreställde mig för er. Men jag kan 
icke komma ihåg när eller hur det 
skedde. 

Han betraktade henne skarpt. — 
Kan jag ha träffat er på Cumber
land Place? Jag har en del vänner 
där, och det förefaller mig som det 
måste ha varit där, som jag sett er. 

Ehuru Lilith fullständigt bevara
de sin självbehärskning, var det tyd
ligt, att hans ord på ett särskilt sätt 
berört henne. 

Hon skakade på huvudet. 
— Ni måste förväxla mig med nå

gon annan. Så vitt jag vet ha vi 
aldrig träffats förr. 

Men han fortfor envist: — Icke 

häller i en våning vid Victoria 
Street? 

Lilith skakade åter på huvudet. — 
Nej, inte häller där, svarade hon och 
reste sig brådskande. Min s-tackars 
mor — jag önskar hon icke begivit 
sig hit i dag. Jag fruktade nog, att 
värmen skulle bli för tryckande för 
henne — det är bäst att jag försöker 
få henne hem. 

Ooh fru Arnes' utseende bestyrkte 
verkligen dotterns ord. Hon liknade 
närmast en livlös vaxfigur där hon 
satt bredvid fröken Vivian. Hon 
såg upp -med en blick av obeskrivlig 
lättnad, då Lilith närmade -sig, och 
sedan hon tagit ett brådskande av
sked av sin värdinna, vacklade hon 
vid dotterns arm ut ur trädgården. 

Hur lugn och oberörd fröken Vi
vian än till det yttre föreföll, hade 
hon dock -en skarp blick, och så 
snart -de båda damerna försvunnit 
ur sikte, sökte och fann bon tillfälle 
att få tala med sir George Paradine 
om dem. 

— Ni känner fru Arnes och hennes 
dotter? sade hon i skarp misstänk
sam ton. 

— Jag har aldrig -sett en skymt 

av dem förr, sade den unge mannen 
långsamt. Varför tror ni, att jag 
känner dem? 

—- Jag fick det intrycket att ni 
och fröken Ames icke vore helt obe
kanta för varandra. Hon är bra 
täck —• tycker ni inte det? 

—- Förtjusande! erkände sir 
George. 

— Särskilt när hon gör sig oma
ket att tänka på sin toalett som i 
dag, fortsatte fröken Vivian. —• När 
man i vardagslag ser henne ströva 
omkring med sina hundar påminner 
hon mera om en barnfröken än om 
en rik arvtagerska. 

Sir George såg upp med en intres
serad blick. 

— En rik arvtagerska — såå är 
hon det? frågade -han. Jag hyser 
alltid en viss misstro till rika arv
tagare. När allt kommer omkring 
ha de vanligen endast några tusen 
kronor på en bankbok. 

Sir George smålog självbelåtet åt 
sin anmärkning, men fröken Vivian, 
•som icke tyckte om, att någon kri
tiserade hennes gäster, vände sig 
förargad ifrån ihonom. 

Sir George uppsökte sin vän, 

överste Seafield, grep hans arm 

viskade: 
— Jag har något att tala oro 

dig — det är något av det egen 
ligaste som hänt mig. Låt oss a • 

hem, så skall du få höra! 
— Mer än gärna, förklara- e o 

sten, som satte föga värde pa ^ 
sällskap, -och som kommit en 

vännens skull. 

— Den slyngeln ! frU 

Orden banade sig vag o 

Ames läpp», där h» 
ögon satt tillbakalutad l Ws , u. 

Nu » hon M. 
härska sig, stakad0 fi a 

kropp som av frossa. heD. 
Vad Lilith beträffade, 

nes ansikte skiftat utt-ry 3 ^u$ie 

hon fortfarande vax UPP , j heO" 
man dock läsa en vifcS ga,^ta. 
nes Ögon. Hon utstö « 
suck, men besvarade 1 

utrop. läsligt obser-
Fru Ames tycktes p faDn Fru Ames tyc*«^ t 

vera, att hon icke ho.s ̂  g5ra-
, ögo»r 

JVts' 

vera, att hon xck y unà e  

det medhåll, som hon ^ 
anspråk på. Hon opp 

och viskade: 

^HALMSTAD 

26, 4: de årg. 

^bet är våt 
att mamma har 

Gummans 
FLINGOR 

så att pysen, kan bli 
ren igen. 

Fabrikant«: t-B. ENE ROTH i Co, Coteborg. 
b Gummans KrafUkurpuh 

29 Juni 1924. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

s, sista sidan 20 öre p- mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

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

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

" utsatt, angives som källan. 

INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Hedra flaggan! 
Vigning av röster. Av Lektor Jenny 

Richter Veländer. 

Betänkliga tendenser. Ett genmäle. 
Waldner. 

En midsommartur. Av J. W. S. 
I nödbostaden. Av Frigga Carlberg. 
»Västerlandets undergång". Ree. av 
H_t.  H—n. 

Hemmet ett zigenarläger. 

Efter kalaset. 
När Nobelpristagaren var fattig. 

Offentlig renhållning i gångna tider. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Veåans viktigaste händelse är 

löfeÉ mellan den franske konseljpre

sidenten Herriot och hans engelska 
iollega Mac Donald på "The Che-

ftiérs", den präktiga villaegendom, 

som de engelska regeringscheferna 
förfoga över och där de bruka till
bringa sina "weekends", d. v. s. lör-

togseftermiddagarne och söndagar-

Konversationen mellan -de båda 
»latsmännen var av hjärtlig men icke 
lindande karaktär. Vad som av-

handlades är höljt i sekretessens dun-

W och man har endast att hålla sig 
ffl den officiella kommunikéns för-

'laring att rådplägningen gällt ska-

'-tândsfrågan och alla därtill hö
rande problem samt att fullt samför-

nd rått. Några bindande beslut 
a ej kunnat fattas, då medbestäm-
anderätt ju tillkommer också öv-

h't ®tentemakter. En allierad kon-

deiM k°m:mer a^ hållas i London 
11 6 juli för skadeståndsfrågans 

slutliga lösning. 

av VIanska oc'k engelska pressen 
radikal, och socialistisk färg till-

a erriots och MacDonalds möte 
örs^a 'betydelse med hänsyn till 

Tat' euroPel,S|li fred. På konser-

soin ä ^ länderna lik-
att T?60 ' ®e^en synes man frukta 
jtom 

rantri,ke och England skola 
a att släppa efter allt för myc-

^ ana krav gentemot Tyskland, 

te H 1 det sistnämnda landet hö-

fta0si 6r' som förkunna, att den nya 

ffii^ re^men verkligen synes va-
jSbg och fredsvänlig, 

so •a.^ens^a Politiska mordaffä-

Sandc a ls^oclaren Matteottis brin

na upp och hämnas. Men mordet på 
Matteotti far tjäna som förevänd
ning för en världsattack mot den 
italienska fascismen, denna rörelse 
som dock stödes av det italienska fol
kets flertal och obestridligen gjort 
landet de allra största tjänster. 

Tyska regeringen har lämnat ett 
tillmötesgående svar på de allierade 
makternas not angående återupprät
tandet av kontrollen över Tysklands 
militärväsen. Ingenting finnes att 
dölja ! 

En engelsk-mexikan-sk konflikt 
har utbrutit. Den engelske rege
ringsagenten i Mexiko, mr Cummins, 
hade ådragit sig den mexikanska re
geringens misshag, dels genom "ohöv
liga ämbetsskrivelser" dels genom 
vilseledande rapporter till engelska 
regeringen. Man begärde därför på 
mexikanskt håll att Cummins skulle 
återkallas och ersättas m-ed en lämp
ligare person. Då engelskt samtyc
ke icke vanns förpassade den mexi
kanska regeringen utan vidare mr 
Cummins utanför landets gränser, en 
behandling alltför utmanande mot 
engelsk självkänsla för att kunna 
bliva utan följder. 

F>cdra flaggan! 

Nu i sommartider, när den blå
gula svenska hissas överallt å land 
och strand är tiden inne att rikta en 
varm vädjan till alla att genom ett 
tillbörligt iakttagande av alla regler 
hålla flaggan i ära. 

Håll flaggan hel och klar! Hissa 
den i högsta topp! En illa hissad 
flagga är en styggelse att skåda. 
Underlåt ej att fira den, när sol gått 
ned! Det är en sorglig anblick att i 
skymningen se en bortglömd flagga 
hänga mörk och slaknad på sin 
stång. 

Man ser någon gång försummel
ser i dessa hänseenden. Men gläd
jande nog sker det icke ofta. Vårt 
folk håller i regel flaggan i ära. Den 
vajar lika vacker och stolt från den 
anspråkslösaste kolonistuga som från 
det ståtligaste palats. Den fladdrar 
lika käckt från den minsta lilla se
gelbåt som den mäktig breder ut sin 
tretungade duk från en imponerande 
örlogsman. Den är ett folks honnör 
för ett värde, som står höjt över da
gens split ooh strid, symbolen för ett 
enda stort gemensamt — vårt foster
land. 

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

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

(Eftertryck förbjudes.) 

yiiitnutij axt rxietcv 
Av Lektor JENNY BICHTER VELÄNDER. 

II. 
(Forts, från nr 24). 

"PPkl 

allit aieni"11 !lartyrer utan att det 
ia att t?3  Ederna i andra län-

^ det, £ an.^a 1 dessa affärer, 
rättvisans &ak att ord-

har ännu icke fullt 
M är .S' ^a(l man med visshet 
c'stdåd n ar l"as" 
^ska la Ven 0In man fördömer po-

-som alla andra förbrytel-
^ sian dock reagera mot de 

"yttja tu- *<irsö'k s°m göras att ut-
j atte°ttiaffären i politiskt 

la s°cialrl ran^r^e ocl1 England ha-

;a ^ohJw-!rat'erna anordnat 9t°-
lscistern 

a '10ner m°t de italienska 

'^Snliet M m°^ ^asclströrelsen i 
taft v 'a P°liti.ska partier ha-

Under kärliga åtbörder och i vän
lig ton kan man till mången rent av 
säga verkliga sottiser utan direkt 
fara. 

Schopenhauer. 

Den som anförtror -sig åt skval 1 ra
ren och lånar åt slösaren, återfinner 
sin hemlighet överallt och sina pen
ningar ingenstädes. 

J. Petit-Senn. 

De som törsta efter -självständig
het, måste dricka ur motgångens bä

gare. 
M. Tupper. 

Den nya röstgruopen kan där
för med skäl vänta sig en sär
skilt livlig pedagogisk omsorg 
från statens sida, men staten å sin 
sida har rätt att fordra av densamma 
et-t livligt intresse för att skaffa sig 
behövliga kvalifikationer och arbets-
villighet i mycket stor utsträckning. 
Den nya rättsställningen förpliktar. 
I vårt land gäller detta nu den stör
sta delen av valmanskåren, nämligan 
kvinnorna. Därför har Sv. Kv. Med-
borgarförbund bildats. 

Om jag då begagnar benämningen 
röstsiffra på varje röstberättigad, 
som begagnar sin rösträtt, och röst
karaktär på varje valman, som skaf
fat sig en bestämd mening framgår 
av det föregående, att jag menar, att 
demokratien väger ingendera av des
sa röster utan ger dem alla samma 
chanser att individuellt eller grupp
vis komma fram med sina intressen. 
Demokratien anser, att detta är den 
enda metod att få fram ett adekvat 
uttryck för landets kvantum av po
litisk kraft. Vad -som åstadkommes 
med denna är icke annat än val av 
funktionärer, så länge som staten be
tvivlar, att det ligger röstvärde i val
sedlarna. De valda korporationerna 
äro adekvata uttryck för kvaliteten 
av landets politiska kraft. 

Hur den saken förhåller :sig, fram
går bäst ur valen. Bakom valsed
larna bör ligga ett karaktärsvärde, 
men där behöver icke ligga ett funk
tionsvärde. Valmannen har att ut
se rätter man att föra hans sak ige
nom, men han behöver icke själv va
ra denne rätte man. Valmanskårens 
karaktärsvärde framgår av dess för
måga att skapa goda representativa 
kårer i stat och kommun. Ingen 
människa kan nå högre än hennes an
des vingar kan bära henne, men in
om denna rymd väljer hon alltid sin 
representant, om val är henne med
givet. Man kan därför mäta väljar
nas intelligens med de valdas. Ett 
land har den regering det är värt, 
heter d.et med goda skäl. Om större 
delen av valmanskåren utgöres av 
nollor, så kommer en stor del av den 
representativa • kåren att utgöras av 
nollor och vice versa: om större delen 
av valmanskåren är intelligent, kom
mer den att skicka sina bästa huvu
den som representanter. Man s'en te-
rar i allmänhet livligt intelligensens 
bedrövelse över att representeras av 
dumheten, men man förstår sällan, 
att dumheten lika mycket klagar, om 
den representeras av intelligensen. 
När snillet vrider sina händer över 
att dumheten står -som ett orubbligt 
block i vägen för alla förbättringar, 
klagar dumheten under lika stora li
danden över att snillet vänder upp 
och nèd på allting, så dumheten hit
tar varken ut eller in. Ovannämnda 
psykologiska lagar äro därför rätt
visa och även barmhärtiga, ty tack 
vare dem går utvecklingen i en takt, 
-som är tilltalande för det hela. Att 
de snillrikaste statsmän misslyckats 
och kastat sitt land i kaos i stället 
för in i paradiset, beror huvudsak
ligen på att de icke förstått, att me
toderna måste anpassas efter männi
skorna, icke tvärtom. Dumheten iskall 
behandlas av uppfostraren, den för
svinner ej för maktspråk. 

Om alltså demokraten blivit över
tygad om att bakom valsedlarna 
regel ligger ett röstvärde, alltså en 
bestämd och värdefull politisk ka
raktär, då ger demokratien sin val-
manskår i uppdrag att icke bara rö
sta på person utan även på system 
ooh taktik. Folkomröstningen är 
alltså ett institut, som icke lyckas 
bra i den oprövade demokratien men 
ger den bästa möjliga ledning för 

statsmakterna i den omdömesgilla de
mokratien. 

Den saken att rösta på system och 
taktik tillkommer i vanliga fall de 
kårer, som framgått ur valen, alltså 
statsmakterna och de kommunala re
presentationerna: stadsfullmäktige, 
landsting m. fl. De röster, som ha så 
stor makt, måste ha ett stort röst
värde. Det finns visserligen ingen 
enhet för vägning av dem, men den
na Vägning är icke förty ett mycket-
a-llvarligt faktum. Vägning sker 
utan materiella vikter vid deras ut
seende bland många kandidater, och 
denna vägning upprepas eventuellt 
vid många val. Hur denna vägning 
göres, beror -som förut sagts på val
manskårens förutsättningar för att 
kunna göra den. Fordran på öppen 
omröstning i regerande korporatio
ner är en skärpning av fordran på 
röstvärde. 

Detta kan icke nog uppmärksam
mas av kvinnorna. Vi komma ännu 
en tid att få svårt att skaffa oss po
litisk karaktär, ty därtill behövs ic
ke bara begåvning utan ock en mil
jö, som utvecklar denna begåvning 
och icke förkväver den. Vidare be
hövs tillfälle att pröva sin omdömes
gillhet i det praktiska arbetet, d. v. s. 
iaktta effekten av sin röst. Ytterst 
få kvinnor komma i denna situation. 
Dessutom komma ytterst få kvinnor 
att väljas objektivt. Så få platser, 
som det finns att fördela, finns det 
absolut inga, so-m männen vilja av
stå. Om inom partierna man kom
mer överens om att av taktiska skäl 
— för att vinna kvinnliga röster för 
partiet — avstå en plats åt en kvin
na, så kommer man icke att välja 
begåvningen eller röstvärdet utan den 
fogliga, den av partiledningen bund
na, ty då kommer avgörandet i alla 
fall att ligga hos ledningen och den
na, slipper stå risken att få oförut
sedda synpunkter in i diskussionen. 
Först när och där vi själva skaffa 
oss politisk karaktär och välja kvinn
liga röstvärden, kan kvinnornas in
sats i utvecklingen bedömas. Ett de
mokratiskt folks duglighet och dess 
insatser i det internationella framåt
skridandet beror på hur stor del av 
befolkningen röstsiffrorna utgöra, 
och hur stort röstvärde det finns hos 
dem, som äro berättigade att rösta 
på syistem och taktik. 

I varje -stat utgöra de röster, i vil
ka det ligger ett dylikt medborger
ligt värde, själva kärnan av natio
nen, statens gråa hjärnbark, dess 
livsuppehållande kraft. De aristo
kratiska staterna anse detta värde 
ärftligt inom vissa grupper: de 
maktägande, men de demokratiska 
vilja genom den beskrivna procedu
ren utsovra dem ur hela nationen. De 
aristokratiska mena, att detta högre 
värde kan skänkas, t. ex. på så sätt, 
att konungen upphöjer en icke röst
berättigad och flyttar honom över 
den latitudinella demarkationslinjsn 
in i de privilegierade klasserna. De
mokraterna mena, att -en röstsedel till 
primärvalen med endast en enhet som 
värde, kan skänkas av staten, men 
för alla val inom staten, som förut
sätta funktionsduglighet måste inkal
las kvalificerade förmågor, och kva
lificerat värde kan icke skänkas av 
någon vare sig regering eller folk, ty 
det är självförvärv — kan ernås en
dast genom individuella ansträngnin
gar av särskilt begåvade människor. 

Om det lyckas att nå målet "The 
world safe for democracy and demo
cracy safe for world", beror på om 
det är röstsiffror, röstkaraktärer el
ler röstvärden, som avgöra de stora 
frågorna. 

Betänkliga tendenser. 
ett genmäle. 

Pressens makt är stor heter det. 
Men med förlov sagt — skrives det 
inte litet väl mycket och läses än me
ra, allt till förfång för handlingen? 
Folk läser ej heller på samma sätt 
som förr, då icke varje struntsak ut
broderades i spalterna. Numera slu
kas texterna och isödan man svalt 
likt och olikt i ett pär tidningar eller 
förströelsetidskrifter är man paff — 
lika t-om i hjärnan som efter åskå
dandet av ett amerikanskt- filmdra
ma. Man orkar ihelt enkelt icke in
tressera sig för "Det Stora", såvida 
detta icke är -en "första klassens sen
sation" Ack! äger icke en sådan 
splittring egentligen rum på de allra 
flesta områden? 

Icke förty, var ej ändå den högt 
värderade signaturen I. D:s "Frå
gan som väntar på sitt svar", i föreg. 
n:r av Kvinnornas Tidning, en li
ten, liten smula -för pessimistisk? 
Arbeta, ej större delen kvinnor, så 
de äro färdiga att stupa- på kuppen, 
arbeta mycket mera än de någonsin 
skulle behöva, om de möttes med litet 
större förståelse, stöd och framför
allt plikttrohet i det lilla ifrån det 
motsatta könets sida? (Det är allde
les säkert härutinnan som vi kunna 
söka huvudorsaken till. att kvinno
rörelsens resultat förefalla små. I 
själva verket har den, om man tän
ker noga efter vilka svårigheter den 
haft att bekämpa, infriat ej så litet 
av de givna löftena. Ar det icke 
bara -det att de som stå mitt i kam
pen, alla inom det sociala området 
arbetande uti stunder av modfälld-
het, överansträngning eller intensi
vaste åtrå efter praktiska resultat 
låta förledas till en odh annan 
hjärtesuck av ovannämnda kategori
ska typ? Just så, emedan de ställa 
så stora krav på sig själva och ej veta 
av att spara sig, då det gäller -att 
rubba den "nådiga tågordning" som 
av de maktägande bestås så gott som 
alla reformer, vilka kvinnorörelsen 
satt som sitt mål. Är det för övrigt 
de mångas eller blott fåtalets arbete, 
som uppehåller den s. k. kvinnorörel
sen? 

Sorgligt att säga äro de allra fle
sta mottagande knappast ens med
vetna om äv-en den ringaste individs 
förmåga att göra en insats, t. ex. 
bilda opinion. Sorgligt ovetande om 
opinionen som skapare av den lösen, 
vilken frigör folkets vilja till hand
ling och bringar idén, det -enskilda 
initiativet till full mognad. 

Det felas oss kvinnor också le-
darinnan. Den samlande, enande 
länken, vårt köns Mussolini. Det är 
kanske framför allt detta-, som gär
na låter "kvinnorörelsen" framstå 
"såsom icke vuxen den tänkta höga 
uppgiften" eller gör den misstänkt 
för att vara inledd på villovägar, 
kraftlös och utan verklig storhet. 

Hur -skulle vi ock med ett enda 
ord kunna beteckna allt "Det Stora" 
som utgör varje god kvinnas -läng
tan? Är icke kvinnans hela tillvaro 
ett enda nät av små maskor, detalj
arbete, knåp och ren "kleinkunst" 
från början till slut. Måste ock vara 
så. Men leda icke alla vägar till 
Rom? 

A andra sidan, -de förhoppningar, 
som alltjämt knytas till kvinnlig 
gärning och hjärtelag och som I. D. 
också återgivit ett av de mest tän
dande uttryck för, innebära de inte 
ett erkännande att taga fasta på i 
detta hänseende? 

Att vi kvinnor ännu icke hunnit 
infria alla de löften vi i vårt hjärtas 
första hänförelse över vidgad med
borgarrätt givit, kan så mycket min
dre läggas oss till last, som denna 
rätt, så länge vi bl. a. ha -ett valsy
stem som det proportionella, huvud

sakligen är en rätt på papperet. Prin
ciperna för den offentliga hushåll
ningen äro ej häller ägnade att läm
na kvinnorna den tid, som vi mycket 
väl skulle kunna få över från våra 
privata hushållsbestyr, om vederbör
lig hänsyn toges till kvinnlig erfa
renhet inom vissa områden —• snart 
sagt sakkunskap över huvudtaget. 
(På sina- håll vill man ju nu t. o. m. 
lägga undervisningen i husliga ting 
under manlig Jedning! Det är nä
stan så man känner sig frestad iro
niskt instämma med Karl Gerhard 
uti "Det blir bättre, det blir bättre 
dag för dag.") 

Ändock erkänna vi så gärna att vi 
äro, ja, helt naturligt måste vara "en 
ny kraft". Med andra ord vi behöva 
samlas, utbildas, vinna rotfäste. Det 
är bl. a. denna insikt, som dikterade 
min vädjan i denna tidnings n:r 15 
till förmån för en svensk en-hetsfront 
i denna mening. Jag gav den namnet 
"Kvinnlig Värnplikt", vilket jag 
emellertid funnit vara något olämp
ligt, emedan människor nu för tiden 
icke gärna vilja höra talas om några 
plikter. Jag har därför ändrat lyst
ringsordet till "Kvinnligt samhälls-
värn" i förhoppning att därmed lät
tare vinna syftet. Ty senare tiders 
händelser ha i hög grad bekräftat hu
rusom det är ett livsvillkor för kvin
nan att taga sitt öde i egen hand, att 
just nu inför de stundande valen göra 
allt för att vederlägga talet om kvin
norörelsens betydelselöshet. 

För att närmare klargöra, att det 
här alls icke är fråga om enbart kvin
nointressen, eller kvinnligt maktbe
gär vill jag med några få exempel 
belysa huru enligt pressens tämligen 
enstämmiga vittnande folkets betrod
da ombud i riksförsamlingen "förhär
dade sig mot kvinnorna" (G. H. T. 
15. 5. 24) (barnsängskvinnornas; 
vård) resp. tillåtit sig "en så brysk 
behandling av lärarinnorna vid pri
vatläroverken". ja, så upprörande, att 
l:a kammaren, ehuru "med påfallan
de osäkerhet", för att ej tala om "ba-
lanseringsproven" fann -sig föranlå
ten att åtminstone i det sistnämnda 
fallet "genomdriva sin vilja"! Re
flexionerna göra sig egentligen i viss 
mån själva. Den ynkedom, som des
sa citat blotta är verkligen för kväl
jande f-ör att man ytterligare skulle 
vilja, spilla ord på dem. Den visar 
emellertid även huru komplett kraft
lös och utan någon som helst storhet 
även sådana huvudsakligen arv män 
bestående församlinp-ar kunna vara, 
som dock i sin hand Ihava ett helt 
lands väl -och ve. I kvinnor som läsa 
dessa rader! Ha icke de rät-t som 
tillvita kvinnorörelsen betydelselös
het, när vi låta våra intressen repre
senteras på dylikt sätt? I kvinnor, 
som leven i betryggande ekonomiska 
förhållanden, i ett gott och värnat 
hem, vet ni vad det vill säga att föda 
sitt barn i nöd och umbärande, så 
gott som i hela familjens -och inne
boendes åsyn? Jag har själv å mina 
föredragsresor -fått bevittna fall då 
barnmorskan fått kliva över 4 å 
golvet sovande småbarns trasbäddar, 
för att kunna komma modern, som 
skulle ge liv åt sitt nionde, till hjälp. 
De andra barnen, undertecknad och 
en hennes vän voro vid det tillfället 
handräckningen vid kampen mot dö
den, som ock verkligen hembar se
gern. Modern ansåg sig nämligen 
tvungen att på andra dagen stiga 
upp för att tvätta och laga mat åt 
familjen, vilket var för mycket efter 
den svåra förlossningen. 

Fallet är som sådant varken ens-
artat eller bland de värre. Att lik
nande exempel med dess konsekven
ser ej bringats till både vederböran-
des och allmänhetens kännedom kan 
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