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JVLorgoneömn. 

Det är trevligt med fruvänner. 
Ingen förstår bättre än de att upp

skatta en ogifts alta fördelar. Fre
stas man därför någon gång till miss
nöje över sin lott bör man endast 
uppsöka någon av sina frubekanta 
ock strax blir ens liv en målning i 
de ljusaste och livligaste rosenfärger. 
Kort sagt Öppnar detta nyttiga och 
angenäma umgänge ens ögon för hur 
utomordentligt man har det i alla 
livets skiften. 

Skall man exempelvis resa bort i 
ett kanske allt annat än roligt ärende 
å tjänstens vägnar heter det genast: 

— Ja, -sådant kan du göra som är 
ensam. Men tänk för mig att mitt i 
vintern lämna man, fem barn och 
hushåll vind för våg! 

Och är det fråga om att skänka en 
slant till välgörande ändamål, hör 
man ett uppmuntrande: 

— Det är väl lätt för dig, som 
förfogar över egen kassa. En annan 
sak är det med mig som skall plottra 
ut de fattiga hushållspängarna till 
tusen ting, strumpor, skolavgifter, 
löner, mat, gas m. m. m. m. 

Men det var inte om detta dessa 
enkla rader skulle handla. Det var 
om morgonsömn. Den morgonsömn 
jag nu går att skildra, började med 
nattvak. Fru K. —• en splitterny 
lantbekantskap, en sprittande glad 
fru med man, fyra barn och stor fär
dighet i att insamla marker — hade 
nämligen inviterat mig till en bridge. 

Jag förstår inte bridge och fördrar 
inte nattvak. Men det tjänade ingen
ting till att protestera. 

— Vad gör det om du är uppe en 
kväll,, sade fru K. Du som är ensam 
och kan få sova ut hela nästa dag, 
om du vill. Då är det väl värre med 
mig som körs upp av en vanlig väc
karklocka och fem levande. 

Och vi började bridgen på herrska
pet K:s sommarveranda. Solen stod 
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högt på himlen, då buden gingo för
sta omgången. När de gått något 
dussin gånger lyfte fru K. huvudet 
och sade: 

— Vilken vacker solnedgång! 
Och vi fortforo att slita. 
Det elektriska ljuset tändes över 

våra huvuden, måne och stjärnor 
vandrade sin tysta färd därute. Jag 
gjorde ett försök att bryta, men fyra 
händer tryckte mig energiskt till

baka i stolen. 
Kortsolfjädern i min hand blev en 

enda dunkel färgsymfoni, vari hjär
ter dam smålog med ett rosigt och 
dimmigt ansikte. Allt började flyta 
samman för mina ögon. Jag vet 
inte längre vad jag begärde, vad jag 
tog hem eller skänkte bort. För en 
evighet sedan hade solen gått ned på 
ena sidan av verandan, och nu såg jag 
fru K. titta åt den andra sidan och 
hörde henne säga; 

— Nej, en sådan soluppgång! 
Jag reste mig definitivt och denna 

gång utan motstånd. Vi tryckte 
varandras händer och uttalade vår 
tillfredsställelse med en angenämt 
tillbringad kväll. 

— Den som nu vore så lycklig som 
du och kunde få gå hem och sova 
ut! var fru K:s sista avskedsord. 

Och jag erfor verkligen en viss 
lycka, när jag äntligen låg i min 
säng. Solen var uppe, fönstret ryck
te lojt på sina hakar, rullgardinen 
svällde an vid vid varje nytt luft
drag. Och småningom blev den ett 
segel och hela rummet en båt, som 
sakta styrde ut i det obekanta. Ett 
ögonblick till och jag hade landat 
vid drömmarnas strand. 

Då knäppte det i en dörr. Det 
blev ett släpande och klampande av 
tunga stövlar fram och tillbaka förbi 
min dörr, öppnande av skåp och dör
rar, viskningar och prat. Tydligen 
mor Malin som var i färd med att 
rusta ut sin pojke för en fisketur 
på morgonen. En frän doft av stu-
gukaffe blandades påtagligt med den 
friska vinden utifrån, gardinen slog 
i raseri, mina nerver började som 
Bismarcks tre världsberömda hår
strån att stå på ända. 

Jag drog täcket över huvudet och 
stoppade fingrarna i öronen. 

Pang! Något hade hänt. Det 
var gardinen som dragit ned brev-
prässen från skrivbordet och nu stod 
i begrepp att sopa även det övriga 
med sig. 

Jag störtade upp och stängde fön
stret. Det blev så lugnt att jag kun
de höra en stor mosshumlas ilskna 
durande uppe vid taket. 

Nu var kaffet drucket därute, nytt 
vandrande och klampande, småning
om utför trappan och bortöver klip
porna. 

Mosshumlan hade sänkt sig ned 
över sängen. Det finns människor 
som mycket väl fördraga dessa djur. 
Jag kan icke räkna mig ibland dem. 
I nästa minut dansade jag omkring 
för öppet fönster med en viftande 
badhandduk i händerna. Det var i 
den härligaste sommarmorgon en 

uppretad mosshumla slutligen styrde 
ut. En morgon så vacker Söm den
na sommar icke haft allt för många. 
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Och just en sådan dag skulle man 
sova bort! 

Jag lade mig igen, vände kudden 
för tjugonde gången och började 
räkna till hundra. Vid sextionio 
avbröts jag av att en barfotalasse 
började traska ovanpå. En gardin 
flög i taket. 

— Idealisk segelvind i dag! hör
des en basstämma, därpå en kraftig 
applåd som skulle betyda revelj, och 
sängar började knaka, små och stora 
bara fötter trampa över golvet. Fa
miljen ovanpå hade tydligen bestämt 
utflyktssöndag. 

Jag tryckte ihop ögonen, beslöt att 
behärska mig, räkna till många tu
sen och frammana bilden av vajande 
rågfält. Men den vackra bilden 
vägrade att inställa sig. Jag tyckte 
mig i stället ligga i en koklåda, med 
hjärtat på hjärnans plats och med en 
hel familj vandrande, klädande sig, 
grälande, och ätande frukost på loc
ket. Slutligen gled den ned någon
stans på andra sidan trälåren och 
försvann. Det blev ljuvligt tyst. 
Hjärtat återtog sitt naturliga läge, 
nerverna slaknade, lemmarna dom
nade, morgonluften sam i ljumma 
vågor in genom fönstret. Det var 
en härlig änglafrid. 

Jag var på god väg utför slutt
ningen till de ljuva djupen, då allt 
brast. Någon stod nedanför det öpp
na fönstret och jodlade: 

— Hallå — hå hå — hå — hå! 
Jag störtade upp förtumlad — och 

stelnade av fasa. 
Därnere stod herr och fru B. och 

herr och fru M. med stadsherrska
pens rägnrockar och paraplyer på 
armarna och plirade uppåt fönstret. 

— Skynda dig, ropade fru B., vi 
skola ut och segla och måste ha dig 
med. Vi ha redan båt därnere och 

allt klart. 
— Tack iska ni ha, men jag har 

sovit så dåligt i natt, skrek jag till

baka. 
— Stackars dig! Är det småttin

garna som stört? ropade hr B. sar
kastiskt och under de andras jubel. 

— Ja, det där gick inte alls, hoj
tade herr M. och drog upp sitt ur. Nu 
ta vi den tid en ung modern dam be
höver för att klä sig. 

Farväl, oåterkalleligen farväl med 

all sömn ! 
Med en strumpa avig och en rät 

och en patentnål insmugen här och 
där i dressen traskade en sömnig in
divid en stund senare i ett upprymt 
sällskaps mitt såsom i drömmen ned 
mot en segelbåt. 

I förbifarten kastade jag en blick 
upp mot herrskapet K:s sängkam

marfönster. 
Rullgardinerna voro fällda. En 

vanlig och fem levande väckarkloc
kor hade där ingenting förmått. 

Bagna Veters. 
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Kött- och Fläskaffär 
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själv få ta hand om och bevara vär

depapperen. 
I övrigt åtaga sig bankernas 110-

tariatavdelningar utbetalning av 
räntor för statspapper, när dessa de
poneras. Bäntepängarna sändas då 
varje termin direkt till obligations
ägaren utan kostnader. 

Härvid slipper man kupongklipp
ning och vad därmed följer. 

Placera räntorna, när de användas 
till årliga utgifter på en sparbanks
bok med ägarens eget namn — det 
är alltid säkert. 

Obligationer är den säkraste ka
pitalplaceringen. 

Aktier skall en kvinna, som icke 
äger kännedom om- affärer, aldrig 
låta sig övertala att köpa. 

Enkla med säkra vägar — i varje 
fall intill dess rättsinne och ärlig
het ånyo sitta i högsätet.". 

Siu". och 

<•«*. Il' 
göras till Ordf. Fr. Al ^aalniw* 
torget 6. Tel. 18206. Ska®C 

Jïïi^gifter 

BREVLÅDA. 
A; ' På ëmnà av vederlr ' 

rändes semester kan svaret 
nas förrän tidigast i augusti. 

Fru H> Göteborg. Tack f, 

eJ lam-

insända, som innehåller mån gå "1^ 
sanna och vackra tankar. Me 
att över huvud alls kunna refR-t ^ 
på införande mäste' vi k, ̂  » 

att manuskriptet är original och 
översättning eller ej 

Kvinnan ocb pangar. 

Med anledning av de bedrägerier 
som isynnerhet kvinnor varit offer 
för under senare tid ger märket H. 
M. i "Kvinder og Samfundet" den 
kvinnliga läsekretsen en del goda 
råd, som kunna äga tillämpning även 
på våra förhållanden. 

H. M. skriver: 

"För den självförvärvade förmö
genheten föreligger icke så stor fara 
i det att den i regel hopsparats av 
kvinnor förtrogna med affärsverk
samheten och det offentliga livet. 
Men mycket ofta ser man att kvin
nor, som ärva pängar förlora dem, 
emedan de i blind tillit till en per
son deponera värdepapper hos den
ne. Detta borde vara rätt; men de 
sorgliga erfarenheter man upplevat 
föranleder mig att giva följande råd 
till alla kvinnor, som icke förstå sig 
på administration av pänningar. 

Har . ni obligationer eller andra 
värdepapper så bevara dem själv i 
eget bankfack, som kan hyras i 
bankerna. 

Skola ärvda pängar anbringas i 
värdepapper, så rådfråga en advokat 
eller bank om köpet — men när detta 
är avslutat så bör man begära att 

BKST&OMS „ 
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g h u n d a d  t a s s  

omarbetnin» av 
något förut publicerat. 

Frihetsälskande. Er skrivelse ve -
kade uppfriskande marsstorm Tack' 
Vi ta gärna mot flera sådana. ° ' 

S. S. S. Det måtte vara i 6n syn 
neriigen räddhågad omgivning en ° 

enkel gärd av rättvisa kan beteei 
nas som mod. F. ö. - kan det ens 
bli tal om på vilken sida Ni bör 
ställa er — eller rättare sagt redan 
borde stå. 

En ung flickas moder. Vi ba m6(j 
stort intresse tagit del av Er skrivel
se och hänvisa i övrigt till artikeln 
i föreliggande nummer, som i mângt 

och mycket överensstämmer med Ed 
ra egna tankar. 

Incognito. Namnet offentliggör 
aldrig utan författarens eget med gi
vande. 

Evy. Inlägget anlände för .sent 
att kunna införas i detta nummer 

Vilken färg? Ingen. Vi räkna 
oss till den vita rasen, men äro po
litiskt vildar. 

UNDERBARA 

HAVRE-MUST 
Bästa medel mot magsyra. 

För ALDRINQAR VUXNA OCH BARN, 

Om äktenskap. 
Danska ordstäv. 

När mannen älskar det som hu
strun hatar, så hatar hustrun det som 
mannen älskar. 

Kvinnfolk äro svåra att hava men 
värre att mista. 

Man kan tämja vilda djur, men ej 
en ond kvinna. 

Man och kvinna givas samman 
med händerna, men de löpa ifrån 
varandra med fötterna. 

* 

Till en god hushållning hör en 
fyrdubbel shilling, en hushållsskil-
ling, en äreskilling, en sparskilling 
och en nödskilling. 

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

rmmm— .. " 
ANVAND ALLTID 

INREGISTRERAT S  K O  C R E A M  

Erästknellen 
Vä I g ö pa ride 
Väl smakande 
Oö ve ptpäffad E Lagligen 

skyddad 
Ende tillverkare 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes Svepalli i päsap om 1 hg. à 50 6pe. 

R U M  

m. el. utan inack. på längre och kortare 
tid. Vegetarisk kost efter beställning. 
II. Kyrkog. 14. l:a v. Fru Johansson. 

Presentkort 

lllllllllllllli i mull 11 

lämplig 1Födelsedags-

och 

'Namnsdagsgâvay 

tillhandahålles å Exp. 

V a l l g a t a n  2 7 .  T e l .  i 8 0 ] 0 .  

1/2 år Kr. 3:50 - Vi år Kr. 2:-

Hrla JVrjöll! 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

— ad menar ni då? frågade dok

torn kort. 
— Jag menar, att fröken Ames, 

för att använda det namn hon här 
går under, är en av dessa unga da
mer, som icke iär mindre farlig än 
någon av dessa sina mera dristiga 
medsystrar, som, åberopande sig på 
ett fläckfritt rykte, söka skydd bak
om detta, medan de kallblodigt ut
föra sina professionella bedrägerier. 

— Bedrägerier! upprepade dok
torn, skälvande av harm. 

Sir George brast i skratt. 
-— Hon skulle säkert bli förfärad 

över att ett dylikt ord användes om 
henne, sade han. Men det tjänar in
genting till att dölja sanningen. Jag 
vet bestämt att hon har varit förlo
vad med en ung man, som hon sökt 
att plocka så mycket som möjligt för 
att sedan, när hon ruinerat honom, 
kasta bort honom som en urkramad 
citron. 

Det tror jag icke, förklarade dok
torn lugnt. 

För första gången fick baronens 
stämma en lidelsefullare klang: 

— Jag ber er icke heller om att 
tro, svarade han. Men säg mig, om 

en man, som känner till en sådan 
historia, bör förtiga den, då den vid 
ett bestämt tillfälle kan tjäna som en 
varning? Jag menar, fortfor han, 
att antingen ni tror mig eller icke, 
så har jag nu varnat er och överlåter 
sedan till er själv att taga min var
ning ad notam eller icke. Något vi
dare har jag icke att säga er. 

Han vände sig ånyo om, och dok
torn följde honom med blicken, då 
han lungt vandrade upp genom par
ken. 

Doktor Mallory stod kvar — ett 
rov för stridiga känslor, varav den 
mest förhärskande var misstro. 

Vilket motiv hade förmått sir 
George att berätta honom denna av
skyvärda historia? Nittionio män 
av hundra skulle behållit en sådan 
historia för sig själva, och framför 
allt skulle de icke ha berättat den 
för en man, som de misstänkt hysa 
någon böjelse för den vanärade kvin
nan. Om man alltså trots detta valde 
att draga skandalen fram i ljuset 
kunde endast starka personliga be-
vekelsegrunder utgöra skäl för ett 
dylikt steg. 

Till och med nu ansåg sig dok

torn icke rubbad i sin tillit till Li-
lith. Men han kände sig bekymrad 
vid tanken på att en så ondskefull 
fiende befann sig i den unga flickans 
närhet. 

När han från parken trädde ut på 
landsvägen erinrade han sig plötsligt 
fru Ames' ångest i anledning av sir 
George Paradines uppträdande på or
ten. Hans närvaro kunde också otvi
velaktigt vara mycket obehaglig för 
de båda damerna. 

Men redan i nästa ögonblick på
minde han sig den rättframhet, var
med Lilith berört saken. Hon hade 
öppenhjärtigt meddelat honom att 
ett skäl fanns för moderns ängslan, 
men att hon för egen del icke tänkte 
låta sig skrämma. 

Han erinrade sig hennes trotsiga 
ansiktsuttryck, då hon förklarade 
att hon icke ämnade lämna Shingle 
End för sir Georges skull, och han 
hade just nått fram till övertygelsen 
att det icke tjänade något till att vi
dare bry sin hjärna med en sak, som 
säkert måste bero på ett missförstånd, 
då han häftigt ryckte till vid anblic
ken av sir George Paradine, vilken, 
alltjämt rökande, stod på vägen och 

med en handrörelse gav honom tec
ken att stanna. 

Men Mallory sade endast: godnatt! 
och gjorde min av att gå vidare. 

Sir George spärrade vägen. 
Jag kan icke låta er gå, sade 

han med långt allvarligare stämma 
än förut, innan vi ha kommit till 
klarhet i denna sak. Jag önskar att 
ni skall veta att det jag berättat er 
blivit sagt i god tro och för att för
hindra en liknande skandal som ut
spelades i staden för ett år sedan. 

— Det är ingen fara för någon 
skandal med fröken Ames i huvud
rollen, svarade Mallory skälvande av 
vrede. Därom är jag fullt och fast 
övertygad. 

Sir George betraktade honom for
skande. 

— Hon har uppenbarligen inrol-
lerat er på sin lista, sade han torrt. 

— Jag hoppas jag alltid må stå 
på de människors sida. som icke själ
va kunna försvara sig mot förtal. 

Baronen syntes icke förnärmad. 
— Vad det angår, svarade han, 

kan ni lätt få bevis på sanningen av 
mina ord. Nämn endast namnet Eric 
Horley för den unga damen och iakt

tag vad verkan det har. Jag tror 
att det skall överraska er. 

Med en nick och ett irriterande le
ende sade sir George godnatt och 
försvann inåt parken. 

Doktor Mallory återvände hem i 
en upphetsad sinnesstämning. Näm
nandet av namnet på den man, som 
Lilith skulle ha bedragit, var till
räckligt för att väcka hans miss
tanke. 

Men å andra sidan sökte han åter 
och åter intala sig själv att det hela 
berodde på ett missförstånd från sir 
Georges sida. 

Han längtade efter att ånyo träffa 
Lilith för att få berätta henne om 
sitt samtal med sir George och höra 
vad hon skulle säga. 

Men tvivlets frö hade redan bör
jat slå rot i han sinne. Hade icke den 
unga flickan själv sagt att sir 
George visste något om henne, som 
hon icke önskade skulle bli bekant? 
Hon var redo att trotsa honom, men 
varför skulle hon, om hon var oskyl
dig, intaga en sådan ställning? Var
för skulle Liliths mor sätta himmel 
och jord i rörelse för att övertala 
dottern att lämna trakten, då hon 

fick veta att sir George befann sig 

d'il* ? 
Han kämpade med tvivlet ooh f» 

gade ovillkorligen sig själv, y 
Lilith, när hon anförtrott sig ti 

nom icke skänkt honom hela -1 

troende och berättat honom a ^ ^ 
visste ju att hon kunde lita 

det varit henne en outsäglig 

att finna en vän i honom. ^ 
Varför hade hon da skan 

endast ett halvt fortroend®, gn sieg 
Den avskyvärda missta ^ 

upp inom honom att sir ^ 

ske likväl hade rätt. 1 
; 

tvekat att nämna namnet pa ^ 
Lilith skulle ha ruinerait. ^ 

icke vara rent spel at > ,iajon^ 
på prov genom att »a*"r0? 

Eric Horley i hennes na ^ 
Vågade han detta- ^ 

rys hjärta hankade vii 

därpå. Om det r)lågsainriQ 

smärta, om det väcktej^ riva 

upp den garni. M» j. 
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tillätes gärna om "Kvin

nornas Tidning", med hela namnet 
utsatt, angives som källan. 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
goi 0ch sommar. Reseskizzer II. Av 

Ruth Almén. 
Samhällsproblemet: "den unga flickan". 

Av Marie Louise Ingeman. 
Kärleken till nästans. Av Ragna Peters. 
Madame Katherine Tingley i Sverige. 
Efter altaret. Av Fru H. 
Amerikanskan och fåfängan. 
Om bildning. Av Elin Wahlquist. 
Ea fars historia. Av Eira Brehm. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Efter ett hotande förspel har den 

med stor spanning motsedda 16-juli-

Merensen i London på utsatt dag 

och ander sedvanliga högtidliga for
mer tagit sin början. 

Kring det gröna rådsbordet ha 

åter, som så mången gång förut un

der dessa år, bänkat sig en samling 

män för att ordna upp världens öden. 

Frågan är densamma som diskute

rats i åtskilliga år. svårigheterna, 
förhoppningarna, framtidsperspekti

vet, allting är detsamma. Endast fi
gurerna i skådespelet äro andra. 

Lyckas det den nuvarande inter-
allierade representationen att lösa 

d® knut som ingen förut förmått, 
nämligen skadeståndsproblemet, be-

över ej detta vara ett bevis på att 

ensamma är de tidigare överlägsen, 
tskilliga, av föregångarna ha haft 
a stora -förutsättningar. Kan,ske 

s<>fflliga fall större. Men den be-

§!ga tid, isom skulle kröna deras 
s Ringningar med framgång, var 

^ ännu ej inne. 

l^Den frukt som alla dessa år änt-

Det'1" m°^na^ heter Dawesplanen. 

sen "i f^enna Londonkonferen-
jja 

S 'söka att driva igenom. 

innt.1 .^anens summariska innehåll 

fega T 8tt de allier'acle själva över-
åa i C6> ^vs^a inkomstkällor, varur 
ia s-.S

1
an^ stall betalas och sålun-

rijof! Va ^U&odogöra sig sina ford-

ttrtä' ^ ormen erinrar något, ehu-

•"©a I?1 0P^('r^ mycket större och 
%>n °!npliceraid 'skala om statens 

atTp5 'V^tagna ytterlighetsåt-
av den kes^a£ på vissa delar 
Vstf;nS il(le m'edborgarens in-

" ";eH- i res'terande och 
tta „ "a^e^el°pp. Men staten är 

'rammande makt, den 
k%da £ "| " ' nation och den ut-
fcs D/ ran av sådant omfång att 

Ha t?ande att leda till 
"lail^e och °1UniS ^u^stänldiga utar-
,'tlare Hin i!""' ar oc'kså detta 
tär den eu a°ppas Dawesplanen, 
lHtilW,?ng kommer därhän att 
® Frankril, 1 praktiken> skall tvin-
ÎT ^ai den e,a^' ^nse- Och sedan? 

'skall '1<1'!'en, ,den sorgen...! 
!0aiföras. Plfnen _ över huvud ge-

nv I ar 1 detta syfte, att 

Häl1 London. v'ghet' mannu sa,m" 
föl it Ie människa som 

dr dspohtiken under se

nare år vet vad ett dylikt försök in
nebär. 

Förhoppningarna äro icke dess 
mindre högt spända. Ty även om 
Dawesplanen i sig själv icke är lös
ningen skall den småningom fram
tvinga en sådan genom att visa de 
allierade själva svart på vitt på 
Tysklands begränsning ifråga om 
möjligheten att framskapa skade
ståndsbelopp i kapp med Frankrikes 
svindlande fordringar. Härmed gli
der frågan sakta utför sluttningen 
från sin nuvarande fantastiska höjd, 
och Frankrike får bekväma sig att 
följa den ned till verklighetens fasta, 
om ock mindre lockande och givande 
mark. 

De svunna årens händelser ha 
emellertid skapat misstro till varje 
möjlighet av en lösning. Alltför 
många gånger ha rådsdörrarna sla
gits upp på vid gavel och under 
världens spända uppmärksamhet för 
utvalda och lysande representanter 
som skulle rädda Europa. Och allt
för många gånger ha de efter långa 
och resultatlösa debatter ånyo sla
gits igen efter en samling missmodi
ga män. som med oförrättat ärende, 
desillusionerade och maktlösa åter
vänt till sina respektive länder. 

Skall Londonkonferensen såsom 
sina många, föregångare bli ett fia
sko? — Utsikterna äro långt ifrån 
ljusa. De förhoppningar Mac Do
nalds första oförsiktiga memoran
dum väckte i Tyskland om att Frank
rikes hjärta äntligen bevekats blevo 
nästan omedelbart grusade. Första 
bakslaget var Herriots vägran att 
vidkännas MacDonalds 'självständiga 
aktstycke. Det andra och säkerligen 
djupare ikänlda var att det blev Her-
riot, eller snarare det nationalistiska 
franska partiet bakom Herriot, och 
icke den i verkligt iförnuiftig freds
riktning vida längre syftande Mac-
Do mald, som kom att diktera det slut
liga program, varefter den pågående 
konferensen skall hålilas. 

Det enda hittills synliga beviset 
på att Frankrike fått en radikal re
geringschef och England en social
demokratisk premiärminister var 
nämligen MacDonalds olyckliga me
morandum. Och det har reducerats 
till blott en politisk "faute". Hela 
det pompösa förspelet sålunda bara 
"en storm i ett vattenglas" och in
genting av den väldiga kraft som 
försätter berg och som Frankrike, 
till Europas olycka, i närvarande 
stund ensam synes besitta. 
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Bol och sommar. 
Reseskizzer 

av 

RUTH ALMÉN. 

II. 

"Alpenland — Wunderland" står 
det i en entusiastisk skildring över 
Berner Oberland. Man sitter hemma 
och läser det, och man tvivlar inga
lunda; men man kan icke göra sig en 
riktig föreställning om det på av
stånd. Tar man aldrig så mycket 
fantasiens pänsel till hjälp och målar 
vackert och stort och framför allt 
skyhögt: man står ändå stum och 
slagen med häpnad inför detta na
turens majestät. Inga färger, inga 
ord räcka till här. Färgerna äro sa
golika — ja, det hela är som en saga. 

Ingen plats kan vara mera idea
lisk för vila och utflykter än Inter-
laken. Före kriget var här också 
så överfullt av turister att, om man 
icke beställt rum långt i förväg, det 
knappast var möjligt att komma "in
ter Laken" i Interlaken. Nu äro 
hotellen jämförelsevis litet upptagna 
och överallt i fönstren ser man an
nonser om lediga rum. Och ändå 
är Interlaken känt "För att ha ut 
märkta hotell och pensionat och en 
överdådig mat. Men tyskarne, som 
annars brukade vara här i stort an
tal. ha ju nu icke råd. 

För att vara i Schweiz är detta ju 
icke någon trång dal som är utan sol 
och utsikt. Så har man de båda sjö
arna, Thuner och Brienzer, och man 
kan göra landsvägspromenader i fle
ra riktningar timma efter timma 
utan att behöva bestiga berg. Men 
bergen finnas där. Die Jungfrau 
med Silberhorn strålar i sin nyfallna 
snö, än bländande vit och än skär, 
och Niesen förefaller härifrån ofta 
genomskinlig, nästan overklig, mera 
lik en hägring än något annat. 

För att mannen icke skall tänka 
för smått, må ynglingen hoppas det 
stora. 

T egnér. 

Vår egen vrede skadar oss mera, 
än det onda, man begår mot oss. 

Marcus Aurelms. 

Penningar äro alltid modärna. 

A. Blanche. 

Yi bestjäla framtiden, när vi upp
fostra ungdomen illa. 

"Es sitz die Königin hoch und klar 
Auf unvergänglichem Throne. 
Die Stirn umkräntz sie sich wunder

bar 
Mit diamantener Krone. 
Drauf schiesst die Sonne die Pfeile 

von Licht. 
Sie vergolden sie nur und erwärmen 

sie nicht". 

Till Schyninge Platte kommer man 
efter en timmas resa härifrån med 
bergbana, ocih där har man den bästa 
utsiktspunkten över Berner Ober
land. Hur underbart är det icke 
att lyftas högre och högre, från den 
leende dalen med dess mäktiga bo
kar och granar, med dess platan- och 
kastanjalléer och dess stora valnöts
träd med de blanka ,ljusa bladen, tills 
man kommer över trädgränsen! Vå
ren var även här sen i år, och där
för hunno vi att i medio av juni se 
alpfloran: jättestora anemoner, vio
ler, margueriter, gentiana, i all sin 
lysande prakt, icke långt från Snö
drivorna. 

Åsynen av dessa små levande 
blomster, dessa stundens barn, så 
nära snön, gör ett nästan rörande in
tryck. Det blir liksom lättare att rå 
med känslan av den överväldigande 
storheten. Och om då någon i säll
skapet plötsligt utbrister: "Men hur 

kunna kor gå och beta här!" så torka 
hänförelsens tårar för ett befriande 
skratt, och någon svarar vänligt: 
"•lo, de kunna gå här, men så blir 
också köttet så segt, att man knap
past kan tugga det!" 

Genom den jättestora Zeisskika-
ren på planen framför hotellet tyc
ker man sig komma så nära snötop
parne, att man nästan bara behöver 
räcka ut handen för att nå dem. Och 
dar kan man stå och räkna fönstren 
på stugorna i Grindelwald! Man 
kan till och med, om lyckan är gun
stig, få se en stenget ligga och vila 
på en grön sluttning, långt, långt 
borta — — 

Då vi efter några timmar åter gle-
do ned genom tunnlar och vid bråd-
djup, och långt under oss sågo de 
båda sjöarna, var det nästan med 
känslor av att ha upplevat en saga. 

Den underbara färgen på vattnet 
här gör intryck av ett hemlighets
fullt, bottenlöst djup; den uppenba
rar ingenting, den döljer. Den skum
mande Aarefloden och kanalerna som 
förena Brienzer- och Thunersjöarna 
ha samma underliga grön-blå-grå 
färg. Ingenstädes det ljusa, klara 
blå, som i våra nordiska insjöar. 

En härlig och vilsam utflykt är 
att resa på Thunersjön. Hjulångar-
ne, påminnande om Khenbåtarne, 
lägga till vid det ena stället efter 
det andra, än på högra, än på vän
stra sidan. Man far mellan de grön
skande, blommande stränderna med 
byar, lantställen och slott i fyra tim
mar och är så tillbaka igen i, Inter
laken. 

Promenadvägar finnas i otalig 
mängd. En härlig tur erbjuder Ru-
genhöhe, ett litet alpbarn intill byn. 
När man uppifrån Harder-Kulm ser 
denna höjd, till vilken man strävat 
med spikbeslagna skodon, vid foten 
av Abendberg, tyckes den vara en 
kulle över julbordshusen. 

Banan till Härder Kulm prövar på 
nerverna när man är ovan. Man his
sas i vagn uppför lodräta branter, ge
nom en lång tunnel, på broar, kasta
de från en brant till en annan — 
hissas med en tråd ! Ett enda skräm
mande bråddjup! En liten fransy
ska som var med i samma vagn som 
vi, höll sig likblek med båda händer
na i vagnens ryggstöd. Som om det 
kunde hjälpa! 

Men när man kommer dit upp har 
man åter Eiger, Mönch och Jung
frau med Silberhorn framför sig. 
Icke så många toppar som uppe på 
Schyninge Platte, men en utsikt som 
sannerligen lönar mödan, eller, som 
i detta fall. förskräckelsen! 

Och luften där! Ja, om den kun
de skrivas ett helt kapitel! 

Vid en av de tystaste och lummi
gaste gatorna i Interlaken med utsikt 
över Snöjungfrun ligger en liten till 
det yttre anspråkslös men dock för
tjusande villa inom sin trädgård. 
Denna villa är ett minnenas tempel. 
Där framlever en dotter till Robert 

Samhällsproblemet "den unga 
flickan." 

Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Den unga flickan har blivit impo
pulär. 

Det hjälper inte att man försöker 
bagatellisera saken och hänvisa till 
den kritik ungdomen i alla tider va
rit utsatt för från äldres sida. Det 
klander som riktas mot nutidens un
ga flickor är av långt allvarligare 
natur — och dessvärre långt mera 
berättigat. 

Tystnaden inom kvinnovärlden på 
det angrepp som riktats mot henne 
synes mig även visa att man ej har 
några invändningar att göra. Det 
enda försvar som gjorts har, beteck
nande nog, kommit från en man. Och 
det verkade uppfriskande och intres
sant, emedan det — äntligen! — be
handlade frågan från en helt ny sida. 

Säkert misstolkas ofta den unga 
flickans uppträdande, överdrives in
nebörden av hennes små friheter och 
skärskådas framför allt hennes obe
svärade umgänge med manlig ung
dom från en alltför snäv och kritisk 
ståndpunkt. 

Men det finns likväl något hos 
den unga flickan av i dag, som "for
na tiders kvinnor" icke skulle känna 
igen eller förstå, och det är hennes 
förmåga att tåla snart sagt vilken 
behandling som helst av en ung man. 
Undertecknad har otaliga gånger i 
livet sett detta förhållande exempli
fierat och grubblat mycket över an
ledningen. Ty enbart detta, att den 
unga flickan i vida större utsträck
ning än förr trätt ut i livet för att 
själv förtjäna isitt levebröd, förkla
rar ju på intet sätt varför den gamla 
respektlinjen mellan man och kvinna 
samtidigt skulle utplånas. 

Under en i dagarna företagen resa 
gavs mig ett nytt och skärande ex
empel på regeln. Bland passagerar
na ombord befann sig även ett ungt 
nyförlovat par. Den unga damen 
skulle, som jag sedermera ficik veta 
resa över och hälsa på släktingar, 
och hennes fästman hade begagnat 

tillfället att följa med för att få se 
ett främmande land. Utkomna ett 
stycke började sjön gå tämligen hård. 
Efter en stund vaknade jag plötsligt 
upp från min lektyr i den skyddade 
korgstolen på mellan däck vid att nå
gon kom och sökte plats i de tomma 
korgstolarna bredvid. Det var det 
unga paret. Likblek och medtagen 
och stödd av honom leddes den unga 
flickan fram till en korgstol och pla
cerades där under några i brysk ton 
givna förmaningar. Därpå försvann 
fästmannen. Först efter tre timmar 
kom han tillbaka. Under tiden ha
de en främmande gentleman med un-
dertecknads hjälp ägnat den unga 
medtagna flickan en del behövliga 
omsorger, svept om henne en pläd 
m. m. Hos honom däremot, som 
skulle haft största intresset av hen
nes tillstånd, märktes icke ett spår 
deltagande. I samma bryska, hårda 
och befallande ton som förut kastade 
han några ord till henne — och för
svann ånyo. Och under hela resan 
fortfor han att iförsumma o. behand
la henne på samma stötande och pin
samma sätt. Men hon tycktes icke 
ens märka det. Alltid var hennes 
blick lika tillgiven, hennes hand lika 
beredd att smeksamt famla efter 
hans. Och när han tog emot den för 
att flyktigt och nonchalant skaka 
den som en liten hundtass såg hon 
verkligt tacksam ut som om hon fått 
en belöning. 

Kvinnligt tålamod i all ära 
men det är icke sättet! Kvinnan må
ste fasthålla denna hos henne av na
turen nedlagda instinkt att mannen 
bör respektera henne såsom hon re
spekterar honom. Det är denna in
stinkt våra dagars unga flicka i stor 
utsträckning synes ha förlorat. I 
annat fall skulle den här ovan skild
rade resan ha blivit den sista, som 
det unga paret i fråga gjort gemen
samt. 

och Clara Schumann i all stillhet sin 
levnadsafton, vid sidan av en vän
inna med samma intressen som hon. 

I det stämningsfulla musikrum
met står den minnesrika flygeln i 
sitt hörn, och mitt emot denna ett 
porträtt av Clara Schumann. — De 
talrika porträtten av de store döde i 
musikens värld liksom fylla detta 
hem med melodier, och det är som 
om varje sak stode där för att vis
kande berätta en saga. — Ägarinnan 
själv är som en klassisk melodi; — 
vad vackrare kan man säga om den 
vördnadsvärda gamla! 

Det var genom en väninna här i 
Tnterlaken som vi introducerats hos 
fröken Schumann, och •samma vänin
na förde oss en annan dag till Cecile 
Göhl. På sin tid var Cecile Göhl 
mycket känd i Göteborg, både per
sonligen och genom sina intressanta 
reseskildringar från Schweiz och 

Amerika. Nu är hon dessvärre lam 
och har fått en tillflykt på sjukhu
set i Unterseen. Lyckligtvis har 
man givit henne ett balkongrum med 
den underbaraste utsikt över dalen 
och snöbergen, och vackra dagar kan 
hon även åka ut i sin stol. Vid vårt 
besök underhöll hon oss livligt från 
sina vandringsår i Amerika, där hon 
till och med upptagits som medlem i 
en indianstam i vilda västern. — 
Vilket lidande skall det icke vara 
för en så vaken och varmhjärtad per
sonlighet att sitta fången! — 

Da hon i Amerika höll föredrag 
om Sverige, brukade hon vara klädd 
i Leksandsdräkt och hade en röd 
stickstrumpa i handen. 

Det var egendomligt att ihöra hen
ne, som icke på många år varit i 
Sverige, tala den mest oklanderliga 
svenska. Hon hade ingenting glömt! 
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nästans. 

Hur föga en del människor för
stå att respektera gränsen mellan 

mitt och ditt! 
I trädgården utanför mitt förhyr

da rum finns en berså. Ee helt van
lig liten syrénberså med sumpig 
mark, mygg och vitlackerad möbel. 
Alla på pensionatet veta att bersån 
tillhör familjen Y. För att ensam
ma få rå om denna lilla vrå, där de 
kunna sitta och ha det idylliskt, ta 
emot sina bekanta etc., ha de beta
lat en betydligt högre hyra för sina 
rum än övriga pensionatgäster. Den 
ingår med andra ord i deras sommar
nöje. 

Vore det under sådana förhållan
den icke solklart att de skulle få ha 
den för sig själva? — Ingen går 
gärna in och lägger beslag på en an
nans våning. Varför? — Därför att 
det finns en reglad dörr, och en 
sträng lag, som förbjuder att bryta 
upp andras låsta dörrar. 

Men en berså har ingen låst dörr. 
Den är förhyrd och betalad med lika 
äkta och dyra, pangar som en våning 
•— men denna omständighet i sig 
själv respekteras icke. 

Familjen Y. har fått lära sig den
na sanning. Deras lidandes histo
ria har kommit under mina ögon i 
spridda drag såsom bitarna i ett 
puzzle. 

Det började med en grön kofta in
ne i bersån. Koftan var icke fru 
Y:s. Hon har en vit cheviotsrock, 
•som också den snart uppträdde på 
skådeplatsen. Med trädgårdshatt på 
huvudet och ett handarbete i hän
derna. 

Naturligtvis blev det samman
stötning. Men den gröna koftan gav 
sig icke. 

— Hade inte hon också hyrt rum 
här? Var inte den ene lika god som 
den andre? Jo, för allt i världen! 
Och ville herrskapet Y. disponera 
trädgård för sin privata räkning 
vore det väl bäst att de köpte sig 
egen villa! 

Det var munläder det av rätta 
sorten ! 

Nästa fas var den gröna koftan i 
sällskap ,med en gredelin på en bänk 
i trädgården. Den gröna talade oav
brutet, med mun och åtbörder. Den 
gredelina hiävde sig överväldigad till
baka. Slutligen pratade båda i mun
nen på varandra, ivrigt gestikule
rande och med knytnävarna efter
tryckligt bankande in vissa häp
nadsväckande nyheter i varandras 
knän, medan näsorna närmade och 
fjärmade sig från varandra som på 
två figurer i en kasperteater. Och 
sedan de behörigen eldat upp varan
dra till det mod, som ingen av dem 
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som enskild person besatt, tågade de 
gravitetiskt in i herrskapet Y:s 
berså. 

De skulle minsann, visa att de inte 
voro rädda! Att de voro pensionä
rer lika mycket som vissa andra 
herrskaper från stan! Att det var 
deras ratt såväl som somliga andras 
att sitta i trädgårdens enda berså! 

Krigsförklaringen var gjord. Och 
nu utvecklade sig historien med 
svindlande hastighet. 

Herr Y. vände sig ursinnig mot 
värdinnan — värdinnan vädjade grå
tande till de övriga gästerna, och 
dessa talade häftiga och hämndfulla 
ord om himmelsskriande orättvisor 
och pensionat på andra håll. 

Bersån hade plötsligt blivit värl
dens medelpunkt. Man kunde inte 
tala, tänka, intressera sig för något 
annat. 

Herrskapet Y. går nu omkring boj
kottade och impopulära, emedan de 
vågat hålla på sin rätt, och värdin
nan visar sig ofta med förgråtna 
ögon. Vid måltiderna har man i all 
tysthet uppdelat sig i tre läger: den 
gröna koftan med allierade vid ett 
bord, herrskapet Y. med barn och 
blomma vid ett annat och vid ett 
tredje i all enslighet och officiell 
neutralitet Eder förbundna 

Bar/na Veters. 

JMadame Katherine Ongley, 
Universella broderskapets och Teoso
fiska samfundets ledare oelh överhu
vud, anlände på tisdagen med ånga
ren "Stockholm" till Göteborg för 
omedelbart fortsättande till Visingsö 
där den på hennes initiativ tillkom
na ooh redan sedan länge planerade 
Räya-Yoga-jskölan nu omsider iskall 
bliva Verklighet. 

Madame Tingley har för intervju
are yttrat missnöje över den svenska 
pressens hållning. Efter allt det 
löje somliga organ sökt att väcka 
kring hennes namn och gärning bör 
väl detta knappast förvåna, helst 
som det enda man i sak kunnat före
brå henne är att hon är gamma.l och 
en kvinna som vet vad hon vill. 

För ett opartiskt öga kan det ju 
snarare synas som ett ganska ena
stående bevis på en ovanlig själsstyr
ka och en beundransvärd energi att 
vid 7 7 års ålder göra den långa resan 
över Atlanten till ett fjärran nor
diskt land -för att där äntligen få 
förverkliga en länge närd och av det 
bittraste motstånd mött framtids
dröm. Sedan den första stormen lagt 
sig och man icke längre äger några 
påtagliga graverande fakta att mata 
sensationshungern med synes man 
även xtätt allmänt ha.insett det ovär
diga och med svenska sedvänjor föga 
överensstämmande i att utan sak 
stenkasta och förhåna en främling. 
Vi ha religionsfrihet, föreningsfrihet 
och sektfrihet införd i Sverige, och 
det är oförklarligt, varför icke teo-
soferna inom vårt land skulle äga 
samma frihet som varje annan sam
manslutning att resa sig en egen 
skola, så mycket mer som densamma 
är fullständigt osekterisk. Madame 
Tingley har även alldeles särskilt 
velat betona att undervisningen vid 
hennes skola i Sverige icke kommer 
att omfatta religionsundervisning. 

Den nya Raya-Yogaskolan på Vi-
isingsö utgör en omändring av den där 
redan år 1913 uppförda lilla bygg
nad, som under krigets bistra år fått 
stå öde. Med biträde av medlemmar 
ur Universella broderskapet och Teo-
sofisa samfundet samt följeslagare 
från Point boma kommer madame 
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Brand-  och Livförsäkr ings-Akt iebolaget  

S V E A  
Göteborg.  

6ftcr altaret. 
6tt samtal. 

Jag kan inte skriva vacker vers 
eller poetisk prosa. 

Men låt mig sitta en stund och 
tala till dig. Stilla och konstlöst. 
Bara för en stund låta muren falla, 
som oftast står hindrande oss männi
skor emellan. Muren, som gör, att 
vi tala om väder och vind, när hjär
tat sitter skyggt och längtar efter 
levande ord. 

I går kväll sade du till mig: — 
Så enkelt det var att binda sig för 
livet. Jag trodde man skulle känna 
sig så högtidlig. Och jag svarade: 
— Det blir alltid så enkelt, det, som 
är störst och heligast. 

Du var så vit och ljus, när du stod 
vid altaret vid din brudgums sida. 
Och dina ögon strålade som stjärnor. 
Och långt, långt i fjärran sågo de. 
Bortom dagens och stundens stäm
ning fram mot alla kommande dagar 
och år. — Du log, som den gör, som 
ser livets mening klar för sig. 

När du gick gången ned från al
taret, var det som ginge du mot livet 
och - lyckan. Du log, men blicken 
var så aningsfullt djup. Du hörde 
prästens ord: "taga mot med tålamod 
och tacksägelse" ringa i ditt öra. Du 
förnam kontrasten mellan de två or
den och dock anade du att de hörde 
samman. 

Nu är du bliven hustru. Så mån
ga vackra ord det finns — käresta 
— fästmö — brud — men hustru 
är vackrare — mor är vackrast. 

Lilla, ljusa flickebarn, kom ihåg, 
att ditt nya namn är ett så vackert 
och rent namn. 

Däri ligger det mesta av det stora, 
Gud menade att du skulle bliva. 

Var stolt och ödmjuk över det nam
net, ty det ger dig rätt och plikt 
att giva det bästa och vackraste av 
dig själv åt honom, som du älskar. 

Tingley att inrätta densamma som 
en sommarskola för barn, med un
dervisning i musik, konst och hant
verk, språk, dramatisk konst, bokfö
ring, stenograf i och maskinskrivning. 

Och att giva är väl ändå kärlekens 
största och egentliga lycka. 

Det är så mycket du kan giva din 
älskade. Allt det unga och varma 
du äger. Allt det veka och fina. Alla 
glada tankar — alla lyckliga anin
gar — alla innerliga känslor — alla 
veka ord. Men så ibland behöver 
din käre styrka. Då ger du honom 
så mycket med en modig blick eller 
ett tappert ord, med att trycka hans 
hand eller stryka hans panna. 

Var alltid sådan med din kärlek 
och ditt liv att du leder honom uppåt. 

Med att vara en mans hustru 
menas inte att bara kunna ge ho
nom god mat och hela strumpor. 

Men nog menas det att vara hans 
bästa vän och hans trognaste kam
rat, — nog är man det käraste han 
äger och det renaste han har. 

En sådan liten hustru är du bliven 
nu. 

Och ännu mer. Får jag säga dig 
det nu? Du kan bli mor. De orden 
höra samman -— hustru och mor — 
för att kärlekens lycka skall bli full
komlig. 

Och från den dagen, du bär ditt 
nya hustrunamn, vilar också aningen 
om modersnamnet som ett skimmer 
kring din panna och i dina ögon. 

Och från den dagen vaknar ren
hetslängtan, inom dig, starkare än nå
gonsin förr. Väl har den funnits där 
alltid. Under ljusa barnadagar och 
längtande ungdomsår. 

Men nu blir den inte bara en stor 
och ljus längtan — den blir kärle
ken själv, helig och stor. 

Tag .mot din husfrulycka som en 
så helig och £en gåva, att du aldrig 
vill besudla den med ett häftigt ord 
eller en vardagsgrå tanke. Håll den 
jublande högt och bered dig på den 
lyckans fullbomning. Kom ihåg, 
att väntanä och längtans dagar 
äro så förunderligt rika. 

Och minns, när den stora stunden 
kommer, att du skall få betala ditt 
modersnamn med smärta och ångest 
så ofattbart stor att inga mänskliga 
ord räcka till att uttrycka den, då 

1890 
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Vet Ni vad det är att 

"Viskaforsa" 
skorna 

? 

Det är att göra gången mjuk och 
behaglig samt skydda sig mot 
snedgångna klackar och höga 
skoreparationskostnader. Det är 
med andra ord att förse sina 
skor med Viskafors gummisulor 

och klackar. 

Låt således "Viskaforsa" Edra skor 

SKANDINAVISKA GUMMIÄKTIEBOLÄGET 
V I S K A F O R S  

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

V I S K A F O R S  
skodon till fabrikspriser. 
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a" sälja, köpa, hyra ut el]er  

byta, så annonsera det • 

G ö t e b o r g s  M o r g o n '  

Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, p]ats 

annat, så annonsera det ' 

Göteborgs Morgonpos\ 
Göteborgs största morgontidning. 
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skall din kärlek ge dig kraft att kun
na le mot din älskade. 

Endast den, som genomkämpat den 
kampen, vet, vad ett sådant leende 
är värt. 

Endast den, som vet det, förstår 
att det leendet är ett bevis på att kär
leken är evig och odödlig. 

Och blir du mor, då förstår du att 
det finns en makt så stor, att den 
kan föra en genom eld och vatten, 
genom nöd och kamp utan att man 
klagar. 

Ty kärleken är det största av allt. 
Men står du en dag som mor med 

barnaarmar kring din hals, med en 
mjuk kind mot din, med glada bar
naögon och röda barnaläppar lysan
de mot dig, med tusen kära moders
plikter och tusen glada vardagsbe
styr, kom då ihåg att du först och 
främst hör honom till, som gav dig 
hustrunamn. 

Kom ihåg att för far i hemmet är 
du och förblir det ljusa flickebarnet, 
som han gav sina gossårs renaste 
drömmar och fagraste tankar. Bliv 
aldrig mor och husmor så helt att 
du glömmer att smyga in i hans 
famn och söka skydd mot hela värl
den. 

Möt honom alltid, som du först 
mötte din käraste, innan ord och 
plikter stadfäst ert förbund. 

Ty så förunderligt det än är, så 
bli de två egentligen alltid — bara 
två — hur stor skara, som än växer 
upp kring dem ooh hur många kära, 
de än ha i sin närhet. 

Det stod för mig så klart härom
dagen. Jag blev så sjuk, att allt 
ikring blev utan betydelse för mig. 
Mina barn och mina närmaste. En
dast min käraste fanns till för mig. 
Och när jag såg hans kära ögon och 
fick sträcka mina armar mot honom, 
var det som ångesten vek och smär
tan stillade. Sådan är den kärleken. 
Over allt, som är svårt, bär den oss. 

Kom ihåg, att när bekymmer kom
mer, blir kärleken större och lyckan 
rikare. Kanske nian bara kan se 
på varann med tårar i ögonen och 
med ett litet blekt darrande leende. 
Men då är en av livets högtidsstun
der inne. Tacka. Gud för den. 

Och så är det en sak till, 
jag ville säga dig. Gå inte och bli 
rädd om livet tar i dig med litet väl 
kraftiga händer. Bliv inte rädd att 
prosan skall ta överhanden och poe
sien vika. Det hör man ibland att 
den skall göra, men det sker inte så. 

Tit /UJ/TIVTïl&fc 
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KOP DA 

Eföäbta, ̂ oÀùAat 

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

Kungstorget. 

<£ .c£. 

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 - 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsefdrenlngen» expedition. 

S 
A.-B, 

etfiules ^J^oàoîi 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon .900. 
Billigaste priser 

MERKURTYÅLEN 
skonar kläderna och händerna 

Krymper ej ylle. 

Inte 0111 man inte själv vill. bar jag 
tala om ett litet minne för dig, så 
förstår du hur jag menar det. 

Det var en gång en sommardag, 

jag gick litet vemodig ooh talade 
med min käraste helt tyst och lågt 
och en smula sorgset: "Säg, tror du 

att alla vackra visor och aHa ve a 

melodier håller på att dö bort in0® 
mig. Tror du att alla glada plikt? 
och allt livets ansvar, jag fått, ska 
ta drömmarna och längtan1 rar 
mig?" "Å, min tös", sade -då 
käre med sin mjuka, låga r<»< 

"vänta tills du får bära ett nyt 1 

liv under ditt hjärta, då vakna 
visor, då sjunga alla melodier, » 

åter längtans dagar." Och Ja= 
stilla och glad och kände att e - » 
inom mig av det jag trodde 
klara dagsljuset hade fördriv 

och 

vardagsplikter ^ 

Så enkelt är det. 
Därför skall du inte 

bäva om livets vardag ^ 

yttre bestyr tar din vekaste 
i anspråk, att du tror e , gtället 
inom dig förtvina. Lår \° j.or(jran 
förstå hur varje tid har - ^ 
på en och du skall se 1 

så växlande rikt ooh »a upp-

skiftande att varje dag 
levelse och varje vår en j,and-

Men tag varje dag ur ^ yarje 

Då helgas livet och ljc ^gam vrå, 
människohjärta ftnns en når 
dit inte ens vår käraste na jär-
endast Gud. Låthonon^^-

Solen bleker! 
i åratal dess inverkan. 

2 Ttfi öns* 
Presisera godhetsfullt vad ^ o 

K O I V S T F L I T E T V ,  A v e n y n ,  0  

Prover sändas 

Offentliga^nöjen. 

. i l la  Teatern.  
•_ nffon 1^1. I"v 

Lördag — -

Bröllopet pa Solo. 

Varje afton kl. 
ich Söndag 7 och 9. 

Friluftsteater (ijllskogens 
nom väderlek uppföres varje 

Vid ?ynn
8 e< m. Selma Lagerlöfs 

Näst sista veckan. 
S»»®' 

MAGASIN 
xUNGSGAT. 

Förnämsta inköpskälla 
av lätta 

Sommarskodon 

h. 

Dar lunchar man bäst? 
Bjömgåtdsvittan siottsk ogen 

J :sta fît. matsals; ocfi fconbUotii 
setoermg. lYlustfi dagligen. jrjo[< 
årets priser sänfeta meô 20—25 °lo. 
Best. pc te f. J9268. 

Pita Bandets Restaurant 
"Kungsgatan jU 1 Telefon 107 89. 
Siottskogen, v ib stora dammen. 

T H E S  A L O N G E N  

RSTI 
v«* 

* \£ °A° 
Ä e* 

HERM. MEETHS A.-B. 

V O L L M E R S - M E E T H S  

så blir kärleken sådan, som ett 
behöver den. 

~~ Ja; detta var bara litet 
Prat en stilla stund, när muren emel-
la'i oss var fallen och vi visade var-

litet av vårt innersta jag. 
Det var några ord från en gam-

®a gift och erfaren och moralpredi-
'"fle ^'u tiU en ung och nv och söt 

«Man. 

Ut nu. muren resa sig, så tala vi 
r ofii,.väder och vind. Fru H. 

Hmcrikariskan 
och fåfängan. 
Det fmns två slags fåfänga, skri

ver signaturen T. S. i den norska 
kvinnotidningen "Urd" — den löj
liga och den inspirerande. Vi ha 
over 1 lod på den förra och för litet 
av den senare. Det är varje männi
skas plikt att skapa skönhet omkring 
sig, och oss kvinnor, som mest sköta 
hCm °°? barn' tillhör det att göra 
såväl vår egen skönhet som den om
kring oss inspirerande. 

Och efter att ha givit den norska 
kvinnan en eloge för att i detta fall 
ha uppfyllt de största fordringar 
övergår artikelförf. till följande 
skildring av den i fråga om skön
hetsvård högt stående amerikanska 
kvinnan. 

Vad slags arbete den amerikanska 
kvinnan än har — alltid är hon vac
kert klädd, välvårdad, soignerad. 
Mest beundransvärt är det att även 
husmödrarna alltid kunna genomföra 
att vara det. Då ju endast ett fåtal 
amerikanska husmödrar ha hjälp i 
hemmet, påvilar dem mycket arbete. 
Och alltid äro hemmen välskötta, 
barnen förnuftigt och propert klädda, 
maten färdig på klockslaget. Hus
modern uppträder själv — ren och 
väsfriserad, i praktisk men smakfull 
arbetsdräkt och gladlynt. Vi ha alla 
hört berättas om hur amerikanskan 
avgudas av sitt lands män. Det är 
sant nog, när man drar litet ifrån. 

Men allt är så lättvindigt i Ame
rika, heter det. Ånej, detta är icke 
alltid fallet. För det första är det 
mycket dyrt att få till stånd en verk
ligt praktisk och modern heminred
ning i Amerika. Självfallet har 
man dammsugare, elektriska stryk
järn, gasspis och vanligen central
uppvärmning. Men — och här före
finnes kanske en väsentlig skillnad 
mellan norska och amerikanska för
hållanden — hellre än att en ameri
kansk familj köper ett piano, en dyr
bar matta e. d. skaffar den sig en 
elektrisk tvättmaskin eller mangel, 
eller inreder sitt badrum tip-top. 
Hemmet — allt som kan underlätta 
husmoderns sysslor går i första rum
met. 

Den amerikanska husmodern är ic
ke rädd för att utföra vilket arbete 
som helst. Hon är stolt över sin 
rengöring, stolt över sina välvårdade, 
sunda och fruktansvärt bångstyriga 
barn och ofantligt stolt över den mat, 
hon själv lagar. 

Men hon sätter -också sin ära i att 
vara vacker och ung så länge som 
möjligt. 

Min hustru, säger mr America, 
sköter sitt hem, gör alla uppköp, le
der ekonomien och vårdar barnen — 
och så är hon vacker! 

Däri har man att söka hennes 

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

egentliga succès. Hur är det möjligt 
att hon kan allt detta? Jo, tack vare 
en otrolig energi. Det är ovillkor
ligen behändigare att på morgonen 
stöka omkring ofriserad och iförd en 
gammal morgonrock, än att klä sig 
ordentligt. Men en amerikansk hus
mor vill icke öppna ens för mjölk
pojken i en så oordentlig dräkt och 
med ruvsigt har. Det kräver energi 
att varje morgon stiga upp 10—15 
minuter tidigare än absolut nödvän
digt är (och minns att man i Ame-
lika stiger ujjp kl. 6—7 om morgo
nen!) endast för att kunna genom
föra en daglig sundhets- och skön
hetsvård. 

A ari denna bestar? Den ter sig 
naturligtvis olika, beroende av tid 
och råd. Sålunda ha vi societetsda-
men, som efter ett mycket varmt bad 
under 3 4 minuter får en pyts små-
hackad is över sig och därpå masse
ras, frotteras och behandlas med oli
ka slags "strålar" i huvud och an
sikte, ingnides med en passande 
crème, litet puder, litet "rouge" och 
slutligen erhåller en smakfull frisyr. 
Sedan är hon rustad att möta den 
ansträngande och enerverande dag 
som leves i Amerika. Societetsda-
men har för övrigt, utom sina säll
skapliga förpliktelser, alltid en hel 
del arbete att utföra i välgörenhetens 
och samhällets tjänst. 

Men även alla de millioner själv
försörjande kvinnor och husmödrar, 
Amerika äger, förstå att lösgöra en 
stund som de offra på sitt yttre — 
till en kall dusch eller ett ljumt bad 
om morgnarna, några minuters gym
nastik, litet förnuftig ansiktsvård. 
Och därtill kommer amerikanskans 
inifrån och utåt, alltid utomordent
ligt vackra och välsittande kläder. 
Hon vet detta och det ger henne sä
kerhet och gott humör. Hon går till 
sitt arbete med lust och mod — ja, 
hon formligen utstrålar vitalitet och 
verkar därför också stimulerande på 
sin omgivning. 

Det bör icke vara något nedsät
tande i att man säger o.m en kvinna 
att hon gärna vill behaga. När man 
som den amerikanska kvinnan utför 
ett sa intensivt arbete, oberoende av 
vilken klass hon tillhör, så synes hen
nes fåfänga endast såsom ett plus 
mera. Den är icke av det löjliga sla
get utan av det inspirerande. 

(Eftertryck förbjudes). 

|tå00t om 

Av E L I N  W  A  H  L  Q U  I  S T .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

R E A L I S A T I O N .  
Lam" ka" bomullstyger' gardiner och möbeltyger. Dukar, Mattor, 

armar, låga priser. 10 proc. å övriga varor under realisationen. 

Knut Heurlin, Korsgatan 8. 

Frun: — Jag hoppas Anna inte 
stått och lysnsat bakom dörren på 
mitt samtal med frun som gick nu? 

Jungfrun: — Jag! Nej, vet frun! 
För resten berättade ju frun precis 
samma historia för herrn i morgse. 

x'å människor är det i vår tid, 
som icke värdera bildning, men vär
desättningen är nog i alla fall rätt 
olika. För den praktiskt lagde är 
det en utbildning, som han kan ge
nast omsätta och dra nytta av i det 
praktiska livet som är det betydel
setulla. För köpmannen t. ex. är 
det den merkantila bildningen som 
är det väsentliga , och allt annat 
bildningsstoff är mera oväsentligt. 
Och som vår tids människor måste 
mer än några föregående kämpa en 
hård tävlingskamp med sina med
människor för brödfödan, så har en 
praktisk och materiell syn på bild
ningen och bildningens värde kommit 
att bli dominerande. Men det ges 
dock även en annan sida av bildnin
gen än den rent praktiska. Man kan 
t. ex. studera de främmande språken 
icke endast för att behärska dem i 
tal och skrift, för affärsändamål och 
resor, utan även för att tränga in. i 
ett främmande lands litteratur och 
tillägna sig dess andliga skatter och 
därmed rikta sin sjäil. Historiens 
studium är visserligen nödvändigt 
och lärorikt för den isom vill med 
urskiljning uppfylla isina medbor
gerliga skyldigheter eller vill bana 
sig en väg som politiker till inflytan
de, men vilka möjligheter erbjuder 
den icke även åt dem, siom vilja um
gås med gångna tiders stora andar. 
Genom en viss innötning av moders
målets formlära och syntax kan man 
komma därhän, att 'man skriver och 
talar det fevenska språket utan att ge 
det alltför svåra örfilar, och genom 
en tids fortsatt övning på kontor och 
ämbetsrum kan man åstadkomma 
rätt märkliga ting i språkligt hän
seende, och på så slätt fylla de prak
tiska krav som ställas på en verksam 
man eller kvinna. Men de skönhets

värden och de bildningsmöjligheter, 
som vår inhemska litteratur gömmer 
har man kanske ändå blivit oberörd 
av. 

Kunskap är makt", säger ett 
gammalt ordspråk. "Kunskaper är 
brödföda", kunskaper är kompetens-
villkor för ett hyggligt avlönat ar
bete skulle kanske snarare vår tids 
människor säga, och därmed ange 
orsaken till sin kunskapstörst. Det 
vore till oerhört stor skada om detta 
ensidiga sätt att uppskatta bildning 
bleve bestående. Hurudan skulle den 
ungdoms andliga utrustning bli som 
ginge ut i livet med endast några 
nyttigheter i kunskapsväg som ba
gage. 

Förr var bildning även en skran
ka, som skilde överklass och under
klass. Numera är det ej så, och sär
skilt efter senare tiders demokrati
ska reformer ha möjligheter öppnats 
för alla till högre bildning. Den på
byggnad på folkskolan, som gjorts, 
och idet ännu ej avgjorda skolreform
förslaget med folkskolan som botten
skola äro utslag av dessa strävanden. 
Fara är likväl, att detta förslag kom-» 
mer att ännu mera fastslå den nuva
rande ensidiga uppfattningen av 
bildningen. Därpå tyder dess uni
formering av skolväsendet, dess un
dertryckande av de privata skolorna, 
det ökade elevantalet i klasserna, det 
ökade examensväsendet etc. 
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ARTIKLAR FINNAS. 
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För den som i bildningen ser icke 
endast ett medel till utkomst utan 
också ett medel till själens utveck
ling och karaktärens daning hos vår 
ungdom ter sig problemet om fram
tidens skola särdeles svårlöst. Men 
tydligt är att vi först måste klargöra 
för oss målet, innan vi kunna be
stämma vägarna att nå dit. 

Hotelldirektören: — Min herre, 
ni kommer icke med min vilja att 
lämna detta hotell, förrän ni betalt 
er räkning. 

Herr Pankberg: —• Tusen tack, 
herr direktör, det betyder för mig 
ett tryggat hem för framtiden. 

€n fars historia. 
Två män, en äldre och en yngre, 

befann sig i det stora balkongrum
met å en svensk herrgård, inbegrip
na i ett häftigt samtal. 

— Jag vet nog hur jag handlar, 
utbrast den unge, i det han stan
nade vid ett av de höga fönstren och 
kastade en flammande blick bort 
mot den nedgående solen — och för 
övrigt är det hela väl min ensak. 

Den äldre släppte honom icke 
med sin skarpa blick, som i denni 
stund uttryckte en ovanlig grad av 
stolthet och vrede. 

— Är det din ensak, gentog han, 
att du på skämt, på lek, med berått 
mod kanske ödelägger en annans 
liv? 

Den unge ryckte på axlarna. 

Bah —• ödelägger! Jag — 
eller någon annan! Flickan vill — 
vad skall jag göra. 

—- Drag dig tillbaka, du älskar 
henne ju icke. 

Den unge vände sig om. 
— Jag överskrider ej heller grän

serna, (utbrast; han högdraget. 
— Det är din uppfattning, svarade 

den gamle; men flickans är kanske 
en annan. Tänk på att hon är ung 
och oskyldig, och att du måhända 
är den förste som rör vid detta oskyl
diga hjärta. Vill du leka så skaffa 
dig en jämspelt, men drag inte för
delar av ett lättrört barns okunnig
het om sina gåvors värde! 

Den unge gjorde en förargad åt
börd. 

— Jag förstår inte, varför far
bror tar den här bagatellen så hett, 
sade han, men saktmodigare än nyss. 

— Hör du, sade farbrodern, livet 
har hunnit lära mig mera än du än
nu hunnit lära. Det har alltid synts 
mig bakvänt att vi få erfarenheter
na för sent att draga nytta av dem. 
när vi bäst skulle behöva det, men 
det är nu en gång för alla så. Du 
undrar varför jag tar saken så hett, 
men det har sina skäl. Händelsen 
tilldrar sig på min gård, där jag i 
viss mån ansvarar för vad som sker 
genom eget eller mina gästers för
vållande. Flickan står under mitt 
beskydd liksom fadern i min tjänst, 
Har du i övrigt tänkt på att denna 
flicka har en far? — Säkerligen inte. 
Vet du vad hon betyder för honom? 
— Nej! Allt är dig likgiltigt, utom 
ditt eget nöje. 

Men nu skall jag giva dig en ny 
synpunkt på vad en sådan där liten 
varelse kan vara värd. 

Det var en far som ägde ett enda 
barn, en dotter, som Shan älskade ooh 
avgudade över allt på jorden. Hon 
hade gropar i kinderna ooh ögon som 
solsken. Hon pladdrade och sjöng, 
hon dansade och lekte, hela hennes 
sinne var som fågelns så jublande 
och lätt. Fadern älskade henne som 
hösten älskar våren. Kom hon in i 
hans rum var det som om solen tit
tat in, och när hon lämnade det igen, 
kände han saknad efter hennes lätta 
steg, hennes ljusa väsen, hennes tu
sen små onyttiga omsorger. Ofta 
föreföll det honom som levde han 
bara för hennes skull och emedan 
hon fanns. Hon var hans enda barn. 
Och när du kommit så långt en gång 
att du fäst dig vid en kvinna och 
får sluta ett eget barn i famnen skall 
du första att i detta ligger männi
skans evighetstanke klarast utsagd. 

De två varelserna levde rätt en
samma ehuru mitt inne i en större 
stad. Modern var — ja, hon var 
kort sagt borta, ehuru icke död. Det 
var sorgen över denna egendomliga 
skilsmässa som gjort maken till en 
enstöring. De som sett modern 
förstodo det. En skönare kvinna 
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mysterium omgav henne och modern. 
Han återkallade i minnet den scen 

han bevittnat utanför postkontoret: 
sinnesrörelsen, som bemäktigat sig 
den unga flickan vid mottagandet 
av brevet och moderns iver att för
säkra sig om detsamma. Han erin
rade den djupa förtvivlan, vari 
Lilith varit försänkt den afton han 
blivit ditkallad, moderns förskräc
kelse över sir George Paradines när
het och dotterns uppenbara trots. 

Och till allt detta kom slutligen 
baronens ord! 

Efter en natts övervägande hade 
den unge läkaren fattat sitt beslut. 
Han ville icke vidare söka Liliths 
sällskap utom då det var alldeles 
oundvikligt. Han ville och kunde 
icke misstro henne, men kände sam
tidigt, att det skulle bliva honom 
omöjligt att genom frågor skaffa sig 
visshet. Återstod honom då något 
annat än att bekämpa sin böjelse och 
övervinna den? 

Han visste att det skulle bliva 
svårt, ja, han dolde icke för sig själv 
att det kunde bliva omöjligt. Emel
lertid syntes omständigheterna kom
ma honom till hjälp. Under loppet 

av följande vecka träffade han Li
lith tillfälligtvis ett par gånger och 
kände därvid, att han icke ens kun
de möta hennes blick utan att bli rov 
för en stärk sinnesrörelse. Men hon 
å sin sida verkade skygg, nästan kall, 
och vid det enda tillfälle som erbjöds 
dem att växla ett par ord var det 
hon som avsiktligt undvek honom. 

Hennes beteende framkallade hos 
honom ett häftigt sinnesuppror. En 
sak hade varit att fatta beslutet att 
undvika närmare bekantskap, men 
en annan var det att finna att även 
den andra parten kommit till samma 
resultat. 

Trots alla beslut greps Mallory 
av en brinnande längtan efter att 
åter få tala med Lilith. Och då han 
en afton såg henne och hundarna 
nere vid. stranden klargjorde han på 
endast några sekunder att det var 
lians plikt att giva henne ett tillfälle 
att bemöta sir Georges beskyllningar. 

Lilith tycktes emellertid icke ön
ska ett samtal med honom. Hon 
besvarade hans hälsning kyligt och 
gick raskt vidare. 

Det irriterade Mallory, att hon 
synbarligen sökte undvika honom. 

Efter ett snabbt övervägande sprang 
han av hästen, band den vid ett träd 
och ilade efter henne. 

Hundarna underlättade hans be
slut genom att löpa bort till honom. 

Lilith tvingades att stanna. Men 
hon gjorde ingenting för att upp
muntra honom. Hon blev stående 
kall och stel ooh kallade häftigt på 
hundarna. 

Mallory var medveten om att han 
denna stund behövde all sin själv

behärskning. 

— Hur mår fru Ames? frågade 
han, då han kommit fram till henne. 
När jag sist besökte henne tycktes 
hon vara bättre, men ännu har jag 
icke sett henne företaga den sedvan
liga åkturen om dagarna. 

— Tack, mamma är mycket bättre, 
svarade Lilith utan att se upp. 

Inga tillitsfulla blickar, inga le
enden, inga vänliga förtroliga ord 
längre! En stolt prinsessa stod fram
för honom. 

Och ni själv? frågade Mallory. 
Hans stämma hade en svagt före

brående klang. 
Hon såg fortfarande icke upp. 
— Tack, jag mår bra. 

Tonen var kall och avmätt. 
Alla den unge läkarens föresat

ser försvunno såsom dagg för solen. 
Vilken rätt hade-hon att vara kylig 
och högdragen? Varmed hade han 
gjort sig förtjänt av detta bemötan
de. 

—• Ni ser inte så frisk ut som då 
jag sist talade vid er på landsvägen, 
sade han djärvt. 

Äntligen lyfte Lilith ögonen, men 
det låg ett förebrående uttryck i 
hennes stämma då hon svarade: 

— Det har också inträffat åtskil
ligt sedan dess. 

— Vad då? 

— För det första har ni träffat 
sir George Paradine. 

Hon slungade ut orden emot ho
nom med ett eftertryck, som kom 
honom att studsa. Men han betvin
gade sig och svarade lugnt: 

— Ja, än se'n? 
Han kände att hon genomskådade 

honom och att hon märkte den skran
ka som nu var rest emellan dem och 
som icke funnits där förut. 

Lilith gick rakt på sak. 
— Vad berättade han er — om 

oss om murr 

Mallory sökte se obesvärad ut. 
— Om er? Det kan jag verkligen 

icke erinra. 

Hon ryckte otåligt på skuldrorna. 
— Låtsa icke som om ni glömt det 

— det har ni icke! 
Mallory betänkte sig. Därpå såg 

han hastigt upp och mötte modigt 
hennes blick. 

— Sir George Paradine har gjort 
sig skyldig till ett märkligt misstag 
med avseende på er. Jag sade ho
nom också detta. Han trodde sig ha 
träffat er tidigare, men förväxlade 
er tydligen med någon annan. 

Lilith log föraktligt. 
— Vad sade han om mig — eller 

om en annan? frågade hon. 
— Han talade om en bruten för

lovning, vari den unga flickan varit 
klandervärd. 

Liliths ögon uttryckte överrask
ning, lättnad och slutligen tvivel. 

— Berättade han icke något an
nat? 

— Han nämnde även mannens 
namn — Eric Horley. 

Varken Mallory eller Lilith sökte 
längre giva sig sken av att tro att 
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Hur föga en del människor för
stå att respektera gränsen mellan 

mitt och ditt! 
I trädgården utanför mitt förhyr

da rum finns en berså. Ee helt van
lig liten syrénberså med sumpig 
mark, mygg och vitlackerad möbel. 
Alla på pensionatet veta att bersån 
tillhör familjen Y. För att ensam
ma få rå om denna lilla vrå, där de 
kunna sitta och ha det idylliskt, ta 
emot sina bekanta etc., ha de beta
lat en betydligt högre hyra för sina 
rum än övriga pensionatgäster. Den 
ingår med andra ord i deras sommar
nöje. 

Vore det under sådana förhållan
den icke solklart att de skulle få ha 
den för sig själva? — Ingen går 
gärna in och lägger beslag på en an
nans våning. Varför? — Därför att 
det finns en reglad dörr, och en 
sträng lag, som förbjuder att bryta 
upp andras låsta dörrar. 

Men en berså har ingen låst dörr. 
Den är förhyrd och betalad med lika 
äkta och dyra, pangar som en våning 
•— men denna omständighet i sig 
själv respekteras icke. 

Familjen Y. har fått lära sig den
na sanning. Deras lidandes histo
ria har kommit under mina ögon i 
spridda drag såsom bitarna i ett 
puzzle. 

Det började med en grön kofta in
ne i bersån. Koftan var icke fru 
Y:s. Hon har en vit cheviotsrock, 
•som också den snart uppträdde på 
skådeplatsen. Med trädgårdshatt på 
huvudet och ett handarbete i hän
derna. 

Naturligtvis blev det samman
stötning. Men den gröna koftan gav 
sig icke. 

— Hade inte hon också hyrt rum 
här? Var inte den ene lika god som 
den andre? Jo, för allt i världen! 
Och ville herrskapet Y. disponera 
trädgård för sin privata räkning 
vore det väl bäst att de köpte sig 
egen villa! 

Det var munläder det av rätta 
sorten ! 

Nästa fas var den gröna koftan i 
sällskap ,med en gredelin på en bänk 
i trädgården. Den gröna talade oav
brutet, med mun och åtbörder. Den 
gredelina hiävde sig överväldigad till
baka. Slutligen pratade båda i mun
nen på varandra, ivrigt gestikule
rande och med knytnävarna efter
tryckligt bankande in vissa häp
nadsväckande nyheter i varandras 
knän, medan näsorna närmade och 
fjärmade sig från varandra som på 
två figurer i en kasperteater. Och 
sedan de behörigen eldat upp varan
dra till det mod, som ingen av dem 
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som enskild person besatt, tågade de 
gravitetiskt in i herrskapet Y:s 
berså. 

De skulle minsann, visa att de inte 
voro rädda! Att de voro pensionä
rer lika mycket som vissa andra 
herrskaper från stan! Att det var 
deras ratt såväl som somliga andras 
att sitta i trädgårdens enda berså! 

Krigsförklaringen var gjord. Och 
nu utvecklade sig historien med 
svindlande hastighet. 

Herr Y. vände sig ursinnig mot 
värdinnan — värdinnan vädjade grå
tande till de övriga gästerna, och 
dessa talade häftiga och hämndfulla 
ord om himmelsskriande orättvisor 
och pensionat på andra håll. 

Bersån hade plötsligt blivit värl
dens medelpunkt. Man kunde inte 
tala, tänka, intressera sig för något 
annat. 

Herrskapet Y. går nu omkring boj
kottade och impopulära, emedan de 
vågat hålla på sin rätt, och värdin
nan visar sig ofta med förgråtna 
ögon. Vid måltiderna har man i all 
tysthet uppdelat sig i tre läger: den 
gröna koftan med allierade vid ett 
bord, herrskapet Y. med barn och 
blomma vid ett annat och vid ett 
tredje i all enslighet och officiell 
neutralitet Eder förbundna 

Bar/na Veters. 

JMadame Katherine Ongley, 
Universella broderskapets och Teoso
fiska samfundets ledare oelh överhu
vud, anlände på tisdagen med ånga
ren "Stockholm" till Göteborg för 
omedelbart fortsättande till Visingsö 
där den på hennes initiativ tillkom
na ooh redan sedan länge planerade 
Räya-Yoga-jskölan nu omsider iskall 
bliva Verklighet. 

Madame Tingley har för intervju
are yttrat missnöje över den svenska 
pressens hållning. Efter allt det 
löje somliga organ sökt att väcka 
kring hennes namn och gärning bör 
väl detta knappast förvåna, helst 
som det enda man i sak kunnat före
brå henne är att hon är gamma.l och 
en kvinna som vet vad hon vill. 

För ett opartiskt öga kan det ju 
snarare synas som ett ganska ena
stående bevis på en ovanlig själsstyr
ka och en beundransvärd energi att 
vid 7 7 års ålder göra den långa resan 
över Atlanten till ett fjärran nor
diskt land -för att där äntligen få 
förverkliga en länge närd och av det 
bittraste motstånd mött framtids
dröm. Sedan den första stormen lagt 
sig och man icke längre äger några 
påtagliga graverande fakta att mata 
sensationshungern med synes man 
även xtätt allmänt ha.insett det ovär
diga och med svenska sedvänjor föga 
överensstämmande i att utan sak 
stenkasta och förhåna en främling. 
Vi ha religionsfrihet, föreningsfrihet 
och sektfrihet införd i Sverige, och 
det är oförklarligt, varför icke teo-
soferna inom vårt land skulle äga 
samma frihet som varje annan sam
manslutning att resa sig en egen 
skola, så mycket mer som densamma 
är fullständigt osekterisk. Madame 
Tingley har även alldeles särskilt 
velat betona att undervisningen vid 
hennes skola i Sverige icke kommer 
att omfatta religionsundervisning. 

Den nya Raya-Yogaskolan på Vi-
isingsö utgör en omändring av den där 
redan år 1913 uppförda lilla bygg
nad, som under krigets bistra år fått 
stå öde. Med biträde av medlemmar 
ur Universella broderskapet och Teo-
sofisa samfundet samt följeslagare 
från Point boma kommer madame 
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Jag kan inte skriva vacker vers 
eller poetisk prosa. 

Men låt mig sitta en stund och 
tala till dig. Stilla och konstlöst. 
Bara för en stund låta muren falla, 
som oftast står hindrande oss männi
skor emellan. Muren, som gör, att 
vi tala om väder och vind, när hjär
tat sitter skyggt och längtar efter 
levande ord. 

I går kväll sade du till mig: — 
Så enkelt det var att binda sig för 
livet. Jag trodde man skulle känna 
sig så högtidlig. Och jag svarade: 
— Det blir alltid så enkelt, det, som 
är störst och heligast. 

Du var så vit och ljus, när du stod 
vid altaret vid din brudgums sida. 
Och dina ögon strålade som stjärnor. 
Och långt, långt i fjärran sågo de. 
Bortom dagens och stundens stäm
ning fram mot alla kommande dagar 
och år. — Du log, som den gör, som 
ser livets mening klar för sig. 

När du gick gången ned från al
taret, var det som ginge du mot livet 
och - lyckan. Du log, men blicken 
var så aningsfullt djup. Du hörde 
prästens ord: "taga mot med tålamod 
och tacksägelse" ringa i ditt öra. Du 
förnam kontrasten mellan de två or
den och dock anade du att de hörde 
samman. 

Nu är du bliven hustru. Så mån
ga vackra ord det finns — käresta 
— fästmö — brud — men hustru 
är vackrare — mor är vackrast. 

Lilla, ljusa flickebarn, kom ihåg, 
att ditt nya namn är ett så vackert 
och rent namn. 

Däri ligger det mesta av det stora, 
Gud menade att du skulle bliva. 

Var stolt och ödmjuk över det nam
net, ty det ger dig rätt och plikt 
att giva det bästa och vackraste av 
dig själv åt honom, som du älskar. 

Tingley att inrätta densamma som 
en sommarskola för barn, med un
dervisning i musik, konst och hant
verk, språk, dramatisk konst, bokfö
ring, stenograf i och maskinskrivning. 

Och att giva är väl ändå kärlekens 
största och egentliga lycka. 

Det är så mycket du kan giva din 
älskade. Allt det unga och varma 
du äger. Allt det veka och fina. Alla 
glada tankar — alla lyckliga anin
gar — alla innerliga känslor — alla 
veka ord. Men så ibland behöver 
din käre styrka. Då ger du honom 
så mycket med en modig blick eller 
ett tappert ord, med att trycka hans 
hand eller stryka hans panna. 

Var alltid sådan med din kärlek 
och ditt liv att du leder honom uppåt. 

Med att vara en mans hustru 
menas inte att bara kunna ge ho
nom god mat och hela strumpor. 

Men nog menas det att vara hans 
bästa vän och hans trognaste kam
rat, — nog är man det käraste han 
äger och det renaste han har. 

En sådan liten hustru är du bliven 
nu. 

Och ännu mer. Får jag säga dig 
det nu? Du kan bli mor. De orden 
höra samman -— hustru och mor — 
för att kärlekens lycka skall bli full
komlig. 

Och från den dagen, du bär ditt 
nya hustrunamn, vilar också aningen 
om modersnamnet som ett skimmer 
kring din panna och i dina ögon. 

Och från den dagen vaknar ren
hetslängtan, inom dig, starkare än nå
gonsin förr. Väl har den funnits där 
alltid. Under ljusa barnadagar och 
längtande ungdomsår. 

Men nu blir den inte bara en stor 
och ljus längtan — den blir kärle
ken själv, helig och stor. 

Tag .mot din husfrulycka som en 
så helig och £en gåva, att du aldrig 
vill besudla den med ett häftigt ord 
eller en vardagsgrå tanke. Håll den 
jublande högt och bered dig på den 
lyckans fullbomning. Kom ihåg, 
att väntanä och längtans dagar 
äro så förunderligt rika. 

Och minns, när den stora stunden 
kommer, att du skall få betala ditt 
modersnamn med smärta och ångest 
så ofattbart stor att inga mänskliga 
ord räcka till att uttrycka den, då 
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Vet Ni vad det är att 

"Viskaforsa" 
skorna 

? 

Det är att göra gången mjuk och 
behaglig samt skydda sig mot 
snedgångna klackar och höga 
skoreparationskostnader. Det är 
med andra ord att förse sina 
skor med Viskafors gummisulor 

och klackar. 

Låt således "Viskaforsa" Edra skor 

SKANDINAVISKA GUMMIÄKTIEBOLÄGET 
V I S K A F O R S  

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

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

...MIMMI IIIIII 

H a r  N i  
n å g o t  

Söker M 
n å g o n  

a" sälja, köpa, hyra ut el]er  

byta, så annonsera det • 

G ö t e b o r g s  M o r g o n '  

Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, p]ats 

annat, så annonsera det ' 

Göteborgs Morgonpos\ 
Göteborgs största morgontidning. 
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i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 

M 
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skall din kärlek ge dig kraft att kun
na le mot din älskade. 

Endast den, som genomkämpat den 
kampen, vet, vad ett sådant leende 
är värt. 

Endast den, som vet det, förstår 
att det leendet är ett bevis på att kär
leken är evig och odödlig. 

Och blir du mor, då förstår du att 
det finns en makt så stor, att den 
kan föra en genom eld och vatten, 
genom nöd och kamp utan att man 
klagar. 

Ty kärleken är det största av allt. 
Men står du en dag som mor med 

barnaarmar kring din hals, med en 
mjuk kind mot din, med glada bar
naögon och röda barnaläppar lysan
de mot dig, med tusen kära moders
plikter och tusen glada vardagsbe
styr, kom då ihåg att du först och 
främst hör honom till, som gav dig 
hustrunamn. 

Kom ihåg att för far i hemmet är 
du och förblir det ljusa flickebarnet, 
som han gav sina gossårs renaste 
drömmar och fagraste tankar. Bliv 
aldrig mor och husmor så helt att 
du glömmer att smyga in i hans 
famn och söka skydd mot hela värl
den. 

Möt honom alltid, som du först 
mötte din käraste, innan ord och 
plikter stadfäst ert förbund. 

Ty så förunderligt det än är, så 
bli de två egentligen alltid — bara 
två — hur stor skara, som än växer 
upp kring dem ooh hur många kära, 
de än ha i sin närhet. 

Det stod för mig så klart härom
dagen. Jag blev så sjuk, att allt 
ikring blev utan betydelse för mig. 
Mina barn och mina närmaste. En
dast min käraste fanns till för mig. 
Och när jag såg hans kära ögon och 
fick sträcka mina armar mot honom, 
var det som ångesten vek och smär
tan stillade. Sådan är den kärleken. 
Over allt, som är svårt, bär den oss. 

Kom ihåg, att när bekymmer kom
mer, blir kärleken större och lyckan 
rikare. Kanske nian bara kan se 
på varann med tårar i ögonen och 
med ett litet blekt darrande leende. 
Men då är en av livets högtidsstun
der inne. Tacka. Gud för den. 

Och så är det en sak till, 
jag ville säga dig. Gå inte och bli 
rädd om livet tar i dig med litet väl 
kraftiga händer. Bliv inte rädd att 
prosan skall ta överhanden och poe
sien vika. Det hör man ibland att 
den skall göra, men det sker inte så. 

Tit /UJ/TIVTïl&fc 

oeßt cj/a£t 

KOP DA 

Eföäbta, ̂ oÀùAat 

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

Kungstorget. 

<£ .c£. 

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 - 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsefdrenlngen» expedition. 

S 
A.-B, 

etfiules ^J^oàoîi 

Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon .900. 
Billigaste priser 

MERKURTYÅLEN 
skonar kläderna och händerna 

Krymper ej ylle. 

Inte 0111 man inte själv vill. bar jag 
tala om ett litet minne för dig, så 
förstår du hur jag menar det. 

Det var en gång en sommardag, 

jag gick litet vemodig ooh talade 
med min käraste helt tyst och lågt 
och en smula sorgset: "Säg, tror du 

att alla vackra visor och aHa ve a 

melodier håller på att dö bort in0® 
mig. Tror du att alla glada plikt? 
och allt livets ansvar, jag fått, ska 
ta drömmarna och längtan1 rar 
mig?" "Å, min tös", sade -då 
käre med sin mjuka, låga r<»< 

"vänta tills du får bära ett nyt 1 

liv under ditt hjärta, då vakna 
visor, då sjunga alla melodier, » 

åter längtans dagar." Och Ja= 
stilla och glad och kände att e - » 
inom mig av det jag trodde 
klara dagsljuset hade fördriv 

och 

vardagsplikter ^ 

Så enkelt är det. 
Därför skall du inte 

bäva om livets vardag ^ 

yttre bestyr tar din vekaste 
i anspråk, att du tror e , gtället 
inom dig förtvina. Lår \° j.or(jran 
förstå hur varje tid har - ^ 
på en och du skall se 1 

så växlande rikt ooh »a upp-

skiftande att varje dag 
levelse och varje vår en j,and-

Men tag varje dag ur ^ yarje 

Då helgas livet och ljc ^gam vrå, 
människohjärta ftnns en når 
dit inte ens vår käraste na jär-
endast Gud. Låthonon^^-

Solen bleker! 
i åratal dess inverkan. 

2 Ttfi öns* 
Presisera godhetsfullt vad ^ o 

K O I V S T F L I T E T V ,  A v e n y n ,  0  

Prover sändas 

Offentliga^nöjen. 

. i l la  Teatern.  
•_ nffon 1^1. I"v 

Lördag — -

Bröllopet pa Solo. 

Varje afton kl. 
ich Söndag 7 och 9. 

Friluftsteater (ijllskogens 
nom väderlek uppföres varje 

Vid ?ynn
8 e< m. Selma Lagerlöfs 

Näst sista veckan. 
S»»®' 

MAGASIN 
xUNGSGAT. 

Förnämsta inköpskälla 
av lätta 

Sommarskodon 

h. 

Dar lunchar man bäst? 
Bjömgåtdsvittan siottsk ogen 

J :sta fît. matsals; ocfi fconbUotii 
setoermg. lYlustfi dagligen. jrjo[< 
årets priser sänfeta meô 20—25 °lo. 
Best. pc te f. J9268. 

Pita Bandets Restaurant 
"Kungsgatan jU 1 Telefon 107 89. 
Siottskogen, v ib stora dammen. 

T H E S  A L O N G E N  

RSTI 
v«* 

* \£ °A° 
Ä e* 

HERM. MEETHS A.-B. 

V O L L M E R S - M E E T H S  

så blir kärleken sådan, som ett 
behöver den. 

~~ Ja; detta var bara litet 
Prat en stilla stund, när muren emel-
la'i oss var fallen och vi visade var-

litet av vårt innersta jag. 
Det var några ord från en gam-

®a gift och erfaren och moralpredi-
'"fle ^'u tiU en ung och nv och söt 

«Man. 

Ut nu. muren resa sig, så tala vi 
r ofii,.väder och vind. Fru H. 

Hmcrikariskan 
och fåfängan. 
Det fmns två slags fåfänga, skri

ver signaturen T. S. i den norska 
kvinnotidningen "Urd" — den löj
liga och den inspirerande. Vi ha 
over 1 lod på den förra och för litet 
av den senare. Det är varje männi
skas plikt att skapa skönhet omkring 
sig, och oss kvinnor, som mest sköta 
hCm °°? barn' tillhör det att göra 
såväl vår egen skönhet som den om
kring oss inspirerande. 

Och efter att ha givit den norska 
kvinnan en eloge för att i detta fall 
ha uppfyllt de största fordringar 
övergår artikelförf. till följande 
skildring av den i fråga om skön
hetsvård högt stående amerikanska 
kvinnan. 

Vad slags arbete den amerikanska 
kvinnan än har — alltid är hon vac
kert klädd, välvårdad, soignerad. 
Mest beundransvärt är det att även 
husmödrarna alltid kunna genomföra 
att vara det. Då ju endast ett fåtal 
amerikanska husmödrar ha hjälp i 
hemmet, påvilar dem mycket arbete. 
Och alltid äro hemmen välskötta, 
barnen förnuftigt och propert klädda, 
maten färdig på klockslaget. Hus
modern uppträder själv — ren och 
väsfriserad, i praktisk men smakfull 
arbetsdräkt och gladlynt. Vi ha alla 
hört berättas om hur amerikanskan 
avgudas av sitt lands män. Det är 
sant nog, när man drar litet ifrån. 

Men allt är så lättvindigt i Ame
rika, heter det. Ånej, detta är icke 
alltid fallet. För det första är det 
mycket dyrt att få till stånd en verk
ligt praktisk och modern heminred
ning i Amerika. Självfallet har 
man dammsugare, elektriska stryk
järn, gasspis och vanligen central
uppvärmning. Men — och här före
finnes kanske en väsentlig skillnad 
mellan norska och amerikanska för
hållanden — hellre än att en ameri
kansk familj köper ett piano, en dyr
bar matta e. d. skaffar den sig en 
elektrisk tvättmaskin eller mangel, 
eller inreder sitt badrum tip-top. 
Hemmet — allt som kan underlätta 
husmoderns sysslor går i första rum
met. 

Den amerikanska husmodern är ic
ke rädd för att utföra vilket arbete 
som helst. Hon är stolt över sin 
rengöring, stolt över sina välvårdade, 
sunda och fruktansvärt bångstyriga 
barn och ofantligt stolt över den mat, 
hon själv lagar. 

Men hon sätter -också sin ära i att 
vara vacker och ung så länge som 
möjligt. 

Min hustru, säger mr America, 
sköter sitt hem, gör alla uppköp, le
der ekonomien och vårdar barnen — 
och så är hon vacker! 

Däri har man att söka hennes 

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

egentliga succès. Hur är det möjligt 
att hon kan allt detta? Jo, tack vare 
en otrolig energi. Det är ovillkor
ligen behändigare att på morgonen 
stöka omkring ofriserad och iförd en 
gammal morgonrock, än att klä sig 
ordentligt. Men en amerikansk hus
mor vill icke öppna ens för mjölk
pojken i en så oordentlig dräkt och 
med ruvsigt har. Det kräver energi 
att varje morgon stiga upp 10—15 
minuter tidigare än absolut nödvän
digt är (och minns att man i Ame-
lika stiger ujjp kl. 6—7 om morgo
nen!) endast för att kunna genom
föra en daglig sundhets- och skön
hetsvård. 

A ari denna bestar? Den ter sig 
naturligtvis olika, beroende av tid 
och råd. Sålunda ha vi societetsda-
men, som efter ett mycket varmt bad 
under 3 4 minuter får en pyts små-
hackad is över sig och därpå masse
ras, frotteras och behandlas med oli
ka slags "strålar" i huvud och an
sikte, ingnides med en passande 
crème, litet puder, litet "rouge" och 
slutligen erhåller en smakfull frisyr. 
Sedan är hon rustad att möta den 
ansträngande och enerverande dag 
som leves i Amerika. Societetsda-
men har för övrigt, utom sina säll
skapliga förpliktelser, alltid en hel 
del arbete att utföra i välgörenhetens 
och samhällets tjänst. 

Men även alla de millioner själv
försörjande kvinnor och husmödrar, 
Amerika äger, förstå att lösgöra en 
stund som de offra på sitt yttre — 
till en kall dusch eller ett ljumt bad 
om morgnarna, några minuters gym
nastik, litet förnuftig ansiktsvård. 
Och därtill kommer amerikanskans 
inifrån och utåt, alltid utomordent
ligt vackra och välsittande kläder. 
Hon vet detta och det ger henne sä
kerhet och gott humör. Hon går till 
sitt arbete med lust och mod — ja, 
hon formligen utstrålar vitalitet och 
verkar därför också stimulerande på 
sin omgivning. 

Det bör icke vara något nedsät
tande i att man säger o.m en kvinna 
att hon gärna vill behaga. När man 
som den amerikanska kvinnan utför 
ett sa intensivt arbete, oberoende av 
vilken klass hon tillhör, så synes hen
nes fåfänga endast såsom ett plus 
mera. Den är icke av det löjliga sla
get utan av det inspirerande. 

(Eftertryck förbjudes). 

|tå00t om 

Av E L I N  W  A  H  L  Q U  I  S T .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

R E A L I S A T I O N .  
Lam" ka" bomullstyger' gardiner och möbeltyger. Dukar, Mattor, 

armar, låga priser. 10 proc. å övriga varor under realisationen. 

Knut Heurlin, Korsgatan 8. 

Frun: — Jag hoppas Anna inte 
stått och lysnsat bakom dörren på 
mitt samtal med frun som gick nu? 

Jungfrun: — Jag! Nej, vet frun! 
För resten berättade ju frun precis 
samma historia för herrn i morgse. 

x'å människor är det i vår tid, 
som icke värdera bildning, men vär
desättningen är nog i alla fall rätt 
olika. För den praktiskt lagde är 
det en utbildning, som han kan ge
nast omsätta och dra nytta av i det 
praktiska livet som är det betydel
setulla. För köpmannen t. ex. är 
det den merkantila bildningen som 
är det väsentliga , och allt annat 
bildningsstoff är mera oväsentligt. 
Och som vår tids människor måste 
mer än några föregående kämpa en 
hård tävlingskamp med sina med
människor för brödfödan, så har en 
praktisk och materiell syn på bild
ningen och bildningens värde kommit 
att bli dominerande. Men det ges 
dock även en annan sida av bildnin
gen än den rent praktiska. Man kan 
t. ex. studera de främmande språken 
icke endast för att behärska dem i 
tal och skrift, för affärsändamål och 
resor, utan även för att tränga in. i 
ett främmande lands litteratur och 
tillägna sig dess andliga skatter och 
därmed rikta sin sjäil. Historiens 
studium är visserligen nödvändigt 
och lärorikt för den isom vill med 
urskiljning uppfylla isina medbor
gerliga skyldigheter eller vill bana 
sig en väg som politiker till inflytan
de, men vilka möjligheter erbjuder 
den icke även åt dem, siom vilja um
gås med gångna tiders stora andar. 
Genom en viss innötning av moders
målets formlära och syntax kan man 
komma därhän, att 'man skriver och 
talar det fevenska språket utan att ge 
det alltför svåra örfilar, och genom 
en tids fortsatt övning på kontor och 
ämbetsrum kan man åstadkomma 
rätt märkliga ting i språkligt hän
seende, och på så slätt fylla de prak
tiska krav som ställas på en verksam 
man eller kvinna. Men de skönhets

värden och de bildningsmöjligheter, 
som vår inhemska litteratur gömmer 
har man kanske ändå blivit oberörd 
av. 

Kunskap är makt", säger ett 
gammalt ordspråk. "Kunskaper är 
brödföda", kunskaper är kompetens-
villkor för ett hyggligt avlönat ar
bete skulle kanske snarare vår tids 
människor säga, och därmed ange 
orsaken till sin kunskapstörst. Det 
vore till oerhört stor skada om detta 
ensidiga sätt att uppskatta bildning 
bleve bestående. Hurudan skulle den 
ungdoms andliga utrustning bli som 
ginge ut i livet med endast några 
nyttigheter i kunskapsväg som ba
gage. 

Förr var bildning även en skran
ka, som skilde överklass och under
klass. Numera är det ej så, och sär
skilt efter senare tiders demokrati
ska reformer ha möjligheter öppnats 
för alla till högre bildning. Den på
byggnad på folkskolan, som gjorts, 
och idet ännu ej avgjorda skolreform
förslaget med folkskolan som botten
skola äro utslag av dessa strävanden. 
Fara är likväl, att detta förslag kom-» 
mer att ännu mera fastslå den nuva
rande ensidiga uppfattningen av 
bildningen. Därpå tyder dess uni
formering av skolväsendet, dess un
dertryckande av de privata skolorna, 
det ökade elevantalet i klasserna, det 
ökade examensväsendet etc. 

ANVÄND 

K O D A K -

FILM 
LÅT 

FRAMKALLA 
OCH 

KOPIERA 
EDRA 

BILDER 

HOS 

HASSELBLADS. 
ALLA FOTOGRAFISKA 
ARTIKLAR FINNAS. 

HASSELBLADS FOTOGR. A.-B. 
GÖTEBORG. 

För den som i bildningen ser icke 
endast ett medel till utkomst utan 
också ett medel till själens utveck
ling och karaktärens daning hos vår 
ungdom ter sig problemet om fram
tidens skola särdeles svårlöst. Men 
tydligt är att vi först måste klargöra 
för oss målet, innan vi kunna be
stämma vägarna att nå dit. 

Hotelldirektören: — Min herre, 
ni kommer icke med min vilja att 
lämna detta hotell, förrän ni betalt 
er räkning. 

Herr Pankberg: —• Tusen tack, 
herr direktör, det betyder för mig 
ett tryggat hem för framtiden. 

€n fars historia. 
Två män, en äldre och en yngre, 

befann sig i det stora balkongrum
met å en svensk herrgård, inbegrip
na i ett häftigt samtal. 

— Jag vet nog hur jag handlar, 
utbrast den unge, i det han stan
nade vid ett av de höga fönstren och 
kastade en flammande blick bort 
mot den nedgående solen — och för 
övrigt är det hela väl min ensak. 

Den äldre släppte honom icke 
med sin skarpa blick, som i denni 
stund uttryckte en ovanlig grad av 
stolthet och vrede. 

— Är det din ensak, gentog han, 
att du på skämt, på lek, med berått 
mod kanske ödelägger en annans 
liv? 

Den unge ryckte på axlarna. 

Bah —• ödelägger! Jag — 
eller någon annan! Flickan vill — 
vad skall jag göra. 

—- Drag dig tillbaka, du älskar 
henne ju icke. 

Den unge vände sig om. 
— Jag överskrider ej heller grän

serna, (utbrast; han högdraget. 
— Det är din uppfattning, svarade 

den gamle; men flickans är kanske 
en annan. Tänk på att hon är ung 
och oskyldig, och att du måhända 
är den förste som rör vid detta oskyl
diga hjärta. Vill du leka så skaffa 
dig en jämspelt, men drag inte för
delar av ett lättrört barns okunnig
het om sina gåvors värde! 

Den unge gjorde en förargad åt
börd. 

— Jag förstår inte, varför far
bror tar den här bagatellen så hett, 
sade han, men saktmodigare än nyss. 

— Hör du, sade farbrodern, livet 
har hunnit lära mig mera än du än
nu hunnit lära. Det har alltid synts 
mig bakvänt att vi få erfarenheter
na för sent att draga nytta av dem. 
när vi bäst skulle behöva det, men 
det är nu en gång för alla så. Du 
undrar varför jag tar saken så hett, 
men det har sina skäl. Händelsen 
tilldrar sig på min gård, där jag i 
viss mån ansvarar för vad som sker 
genom eget eller mina gästers för
vållande. Flickan står under mitt 
beskydd liksom fadern i min tjänst, 
Har du i övrigt tänkt på att denna 
flicka har en far? — Säkerligen inte. 
Vet du vad hon betyder för honom? 
— Nej! Allt är dig likgiltigt, utom 
ditt eget nöje. 

Men nu skall jag giva dig en ny 
synpunkt på vad en sådan där liten 
varelse kan vara värd. 

Det var en far som ägde ett enda 
barn, en dotter, som Shan älskade ooh 
avgudade över allt på jorden. Hon 
hade gropar i kinderna ooh ögon som 
solsken. Hon pladdrade och sjöng, 
hon dansade och lekte, hela hennes 
sinne var som fågelns så jublande 
och lätt. Fadern älskade henne som 
hösten älskar våren. Kom hon in i 
hans rum var det som om solen tit
tat in, och när hon lämnade det igen, 
kände han saknad efter hennes lätta 
steg, hennes ljusa väsen, hennes tu
sen små onyttiga omsorger. Ofta 
föreföll det honom som levde han 
bara för hennes skull och emedan 
hon fanns. Hon var hans enda barn. 
Och när du kommit så långt en gång 
att du fäst dig vid en kvinna och 
får sluta ett eget barn i famnen skall 
du första att i detta ligger männi
skans evighetstanke klarast utsagd. 

De två varelserna levde rätt en
samma ehuru mitt inne i en större 
stad. Modern var — ja, hon var 
kort sagt borta, ehuru icke död. Det 
var sorgen över denna egendomliga 
skilsmässa som gjort maken till en 
enstöring. De som sett modern 
förstodo det. En skönare kvinna 

Smakfulla Kransar 
frän ( 

- Kilda Henrikssons Blomsterhandel ' 
ö. Husargatan 37 

Tel. 4250 

(Eftertryck förbjudes). 
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^toriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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^ låts",1 'lan Sj°rde det, om 

skull S?m °m han ingenting 
^ att n,- e rïà kunna förhin-
*>t? r

misstanken slog al 

tiiv-a *nÎ! det i så fall 
are 

någonsin som f- cUl m 

i°rr emellan dem? 
i0rV p-i/j 1 
e i .•?, . med 'en storm 

a att Kunna iörh 
tot? C "ken sl°s allt djup 
li>*V 

ta, lory , 
>de i sitt • ™ 
<Jll4ade att ®Ur han 
'"ga ro del bästa om denna 
äasl0r v.,; Som i hans hjärta väckt 

'1?t att f.a, var honom omöj-
>%gt ni" a' v'ar det honom 

:"ls'an av att °™°J'llgt att bortjaga 
e t eller annat mörkt 

mysterium omgav henne och modern. 
Han återkallade i minnet den scen 

han bevittnat utanför postkontoret: 
sinnesrörelsen, som bemäktigat sig 
den unga flickan vid mottagandet 
av brevet och moderns iver att för
säkra sig om detsamma. Han erin
rade den djupa förtvivlan, vari 
Lilith varit försänkt den afton han 
blivit ditkallad, moderns förskräc
kelse över sir George Paradines när
het och dotterns uppenbara trots. 

Och till allt detta kom slutligen 
baronens ord! 

Efter en natts övervägande hade 
den unge läkaren fattat sitt beslut. 
Han ville icke vidare söka Liliths 
sällskap utom då det var alldeles 
oundvikligt. Han ville och kunde 
icke misstro henne, men kände sam
tidigt, att det skulle bliva honom 
omöjligt att genom frågor skaffa sig 
visshet. Återstod honom då något 
annat än att bekämpa sin böjelse och 
övervinna den? 

Han visste att det skulle bliva 
svårt, ja, han dolde icke för sig själv 
att det kunde bliva omöjligt. Emel
lertid syntes omständigheterna kom
ma honom till hjälp. Under loppet 

av följande vecka träffade han Li
lith tillfälligtvis ett par gånger och 
kände därvid, att han icke ens kun
de möta hennes blick utan att bli rov 
för en stärk sinnesrörelse. Men hon 
å sin sida verkade skygg, nästan kall, 
och vid det enda tillfälle som erbjöds 
dem att växla ett par ord var det 
hon som avsiktligt undvek honom. 

Hennes beteende framkallade hos 
honom ett häftigt sinnesuppror. En 
sak hade varit att fatta beslutet att 
undvika närmare bekantskap, men 
en annan var det att finna att även 
den andra parten kommit till samma 
resultat. 

Trots alla beslut greps Mallory 
av en brinnande längtan efter att 
åter få tala med Lilith. Och då han 
en afton såg henne och hundarna 
nere vid. stranden klargjorde han på 
endast några sekunder att det var 
lians plikt att giva henne ett tillfälle 
att bemöta sir Georges beskyllningar. 

Lilith tycktes emellertid icke ön
ska ett samtal med honom. Hon 
besvarade hans hälsning kyligt och 
gick raskt vidare. 

Det irriterade Mallory, att hon 
synbarligen sökte undvika honom. 

Efter ett snabbt övervägande sprang 
han av hästen, band den vid ett träd 
och ilade efter henne. 

Hundarna underlättade hans be
slut genom att löpa bort till honom. 

Lilith tvingades att stanna. Men 
hon gjorde ingenting för att upp
muntra honom. Hon blev stående 
kall och stel ooh kallade häftigt på 
hundarna. 

Mallory var medveten om att han 
denna stund behövde all sin själv

behärskning. 

— Hur mår fru Ames? frågade 
han, då han kommit fram till henne. 
När jag sist besökte henne tycktes 
hon vara bättre, men ännu har jag 
icke sett henne företaga den sedvan
liga åkturen om dagarna. 

— Tack, mamma är mycket bättre, 
svarade Lilith utan att se upp. 

Inga tillitsfulla blickar, inga le
enden, inga vänliga förtroliga ord 
längre! En stolt prinsessa stod fram
för honom. 

Och ni själv? frågade Mallory. 
Hans stämma hade en svagt före

brående klang. 
Hon såg fortfarande icke upp. 
— Tack, jag mår bra. 

Tonen var kall och avmätt. 
Alla den unge läkarens föresat

ser försvunno såsom dagg för solen. 
Vilken rätt hade-hon att vara kylig 
och högdragen? Varmed hade han 
gjort sig förtjänt av detta bemötan
de. 

—• Ni ser inte så frisk ut som då 
jag sist talade vid er på landsvägen, 
sade han djärvt. 

Äntligen lyfte Lilith ögonen, men 
det låg ett förebrående uttryck i 
hennes stämma då hon svarade: 

— Det har också inträffat åtskil
ligt sedan dess. 

— Vad då? 

— För det första har ni träffat 
sir George Paradine. 

Hon slungade ut orden emot ho
nom med ett eftertryck, som kom 
honom att studsa. Men han betvin
gade sig och svarade lugnt: 

— Ja, än se'n? 
Han kände att hon genomskådade 

honom och att hon märkte den skran
ka som nu var rest emellan dem och 
som icke funnits där förut. 

Lilith gick rakt på sak. 
— Vad berättade han er — om 

oss om murr 

Mallory sökte se obesvärad ut. 
— Om er? Det kan jag verkligen 

icke erinra. 

Hon ryckte otåligt på skuldrorna. 
— Låtsa icke som om ni glömt det 

— det har ni icke! 
Mallory betänkte sig. Därpå såg 

han hastigt upp och mötte modigt 
hennes blick. 

— Sir George Paradine har gjort 
sig skyldig till ett märkligt misstag 
med avseende på er. Jag sade ho
nom också detta. Han trodde sig ha 
träffat er tidigare, men förväxlade 
er tydligen med någon annan. 

Lilith log föraktligt. 
— Vad sade han om mig — eller 

om en annan? frågade hon. 
— Han talade om en bruten för

lovning, vari den unga flickan varit 
klandervärd. 

Liliths ögon uttryckte överrask
ning, lättnad och slutligen tvivel. 

— Berättade han icke något an
nat? 

— Han nämnde även mannens 
namn — Eric Horley. 

Varken Mallory eller Lilith sökte 
längre giva sig sken av att tro att 
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Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

har sällan trampat Guds gröna jord. 
Dottern hade fått något av hennes 
skönhet i arv och tyvärr även något 
av hennes sinne. Men dylikt ligger 
icke genast i öppen dag. 

Så kom han — mannen. Det var 
en yngling som du, vinnande, vac
ker >och sorglös. Han vann aldrig 
faderns förtroende, men snart nog 
dotterns hjärta. Med mans oförvil
lade blick på man och isynnerhet 
med en fars skärpta blick för den 
som närmar sig det enda och dyrba
raste han äger, förblev fadern reser
verad, uppmärksam, avundsjukt vak
sam. 

Han anade — ja, egentligen vet 
jag knappt vad han anade. Men när 
han såg dem tillsammans, led han 
—- när deras ögon möttes i ett tyst 
småleende, fullt av frågor från hans 
sida, fullt av löften från hennes, er
for han en egendomlig känsla av 
harm, som han dock aldrig lät kom
ma till synes. 

Och utan att någonting i själva 
verket inträffade, knöts- mitt för 
hans ögon detta osynliga och starka 

band som kallas kärlek. 
Tänk dig nu en ung flicka, som 

vuxit upp i ensamheten utan annat 
sällskap än en far och en guvernant 
— hur oprövat är i själva verket 
icke hennes hjärta! Här dtl sett étt 
barn, som aldrig haft jäirinåriga att 
leka med, möta ett annat litet barn? 
Hur ser icke den ene lille främlin
gen på den andre, undrande, nyfiket 
och igenkännande på en gång för att 
i nästa ögonblick vara i full lek och 
förtrolighet. 

Hon, Alice var ett sådant barn. 
Det är svårt att säga hur långt be-
tygelserna gingo, förhållandet antog 
emellertid en såpass intim karaktär 

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., 
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att fadern icke längre kunde nöja 
sig med att stå utanför. 

Han frågade mannen direkt. Vet 
du vad mannen då gjorde? — Han 
försvann, drog sig helt enkelt ur 
spelet. Någon tid därefter syntes 
hans förlovningsann'ons med en an
nan. Ett bättre parti! 

Fadern var glad att han försvun
nit. Han hörde icke till de män, åt 
vilka fäderna med lätt sinne över
lämna sina döttrar. Men han gick 
icke tomhänt, han tog lyckan med 
sig ur det hus, som så gästfritt upp
låtit sina dörrar för honom. 

Den första kärleken — vilken 
makt har den icke, jämförd med 
varje senare kärlek i vårt liv! Den 
senare kan vara solidare, mera äg
nad för bandet för livet, men den 
första, hur blossar, hur strålar, hur 
drömmer och hur lider den ej! 

Pojke, där du sitter, om du bara 
visste hur ett litet kvinnohjärta kan 
vara trofast i sin förvillelse! 

Fadern såg sitt barn blekna och 
tyna för varje dag — fågelsången 
tystnade, rosorna bleknade, ögat 
slocknade. När hon nu någon gång 
kom in i hans rum var det icke läng
re glädjens fe, utan sorgens bleka 
ängel. Ord eller föreställningar 
hjälpte intet — hon hörde visserli
gen tyst och tåligt på så länge fa
dern talade, men slutligen överväl
digades hon dock alltid av sitt eget 
hjärta och kröp darrande till fa
derns bröst och grät. 

O, alla dessa tårar, som brände 
över hans hjälplösa händer! Som 
han torkade och torkade utan att nå
gonsin lyckais utplåna anledningen — 
utan att någonsin lyckas läka det 
friska, djupa såret i ett värnlöst 
hjärta! 

Den dag förlovningsannonsen stod 
inne måste han vaka över henne som 
över ett litet barn. Hon varken ta
lade eller åt, smög bara till ensliga 
platser i rummen för att i ro få grå
ta ut. 

Det kunde inte fortgå på det sät
tet. För att rädda sitt barn, måste 
fadern avbryta sitt arbete och ute
slutande ägna sig åt henne. Han 
reste ut, tog henne med till de vack
raste platser på jorden, visade henne 
Florens' rosor och Venedigs kanaler, 

drog henne med till öknen och lät 
henne befara Medelhavet. Det var 

en morgon i Florens han upptäckte 
att hon ej var barn liängre utan 
kvinna. Han väntade henne nedan
för hotellet, sakta promenerande av 
och an i solen som bländande reflek
terades mot den vita husväggen — 
och så såg han henne komma. Han 
tyckte att hon var alldeles ny för 
honom. Kanske hade han aldrig sett 
henne så på avstånd förut. Han er
for en smärtblandad stolthet — så 
vacker hon var — men så sorgsen! 
Ett kvinnoansikte av denna mysti
ska oberörda sorgbundenhet som vi 
ofrivilligt vända oss om efter på ga
tan med ett behov att få deras gåta 
förklarad. 

Fadern såg även att männen bör* 

Damblusar, Klädningar o. Kjolar 
köpas bäst och billigast i 
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I sol och 
sommar 

älskar seglaren det fria 
livet på sjön. När han 
så skall gå i land vill han 
själv vara lika fin och 
putsad som yachten. Då 
kommer Vikingburken och 
glansborsten Viking väl 
till pass ty snabbt som 
tanken bli skorna blanka 
och fina med VIKING 
SKOKRÄM. 

jade observera henne — med denna 
säregna respekt i ögonkasten som 
ägnas skönheten och värdigheten. 

Så reste de till Paris. Och här 
i denna stad, genomskälvd av lidel
ser och passioner, där kärleken är 
en dagsslända på evig flykt, vakna
de hon liksom upp. Jag tog henne 
med mig ut och valde noga våra ba
nor för att icke såra henne eller över
väldiga hennes sinne med ovana in
tryck. Men sök att Utestänga nå
got från ett kvinnoöga och det ser 
blott tusen gånger mer. 

Alice var som förvandlad. Hon 
pnade sin egen historia mångdubb
lad i världsstadens, hon betraktade 
med särskilt intresse kvinnorna, så 
olika henne själv, icke skönare men 
suveränare i sin medvetenhet, icke 
innehållsrikare, men tusen gånger 
erfarnare och mera fordrande. 

Allting var påminnelser för hen
nes hjärta. Fadern kunde icke följa 
hennes tankegång. Hon blev ånyo 

sluten och försjönk ofta i grubbel. 
Tålde icke mera ett vidrörande av 
vad som skett. En kväll utbrast 
hon: Det tjänar ingenting till. Det 
är meningslöst alltsammans. Låt 
oss resa hem! 

Det apatiska lugnet hade slagit 
om i en feberaktig oro. 

De hemkommo en dag i maj. En 
väninna som mötte henne på gatan 
utbrast ofrivilligt: Så förödrad du 
är! Fadern såg oroligt på dottern, 
och han glömmer aldrig röstens och 
ansiktets resignerade uttryck då hon 
svarade: 

Regnkappor 
utsäljes från kr. 16:— till högre priser. 
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— Jag vet det! Bara: jag vet 

det! 
Fadern visste nu icke vad han 

skulle göra. Han hoppades på ti
den, som läker alla sår. Han hade 
velat giva allt vad han ägde för att 
få sitt barn igen. Han önskade i 
sin förtvivlan att någon annan man 
skulle komma och väcka förtroendet 
ånyo — han brukade stränghet, 
mildhet, allt förgäves. Det värsta 
var att han alltjämt fanns i staden, 
att de när som hälst kunde möta ho
nom, i kyrkan, på gatorna, i par
kerna. Hon tycktes formligen läng
ta efter dessa sammanträffanden, det 
låg ett hemligt hopp i hennes väsen, 
då de gingo ut tillsammans, och 
mötte de honom icke föreföll hon vid 
hemkomsten ännu mera sorgbunden 
än någonsin. 

Vad hade denne man egentligen 
gjort? — Intet annat är vad unge
fär varje erfaren och självmedveten 
man anser sig ha rätt att göra, när 
han påträffar ett alltför naivt hjär
ta—: försöka. Han hade lekt för att 
erfara behaget att besegra — intet 
vidare. Han anlade på kvinnan den
na barbariska synpunkt, som icke i 
den unga flickan ser barnet, som äl
skas, omhuldas och beskyddas av nå
gon, och i den unga kvinnan den bli
vande modern som skall älskas och 
respekteras av många. 

Och jag säger dig nu — skyldig 
eller oskyldig —• han hade brutit 
henne — för livet. 

Några månader efter hemkomsten 
anlade hon sköterskans dräkt. 

Hon blev mild och stilla, uppoff
rande och trogen på sin post. Män
niskorna älskade det blida, allvarliga 
anletet, men fadern, som mindes 
ögonens solsken och barnets strålan
de drag, erfor ett djupt vemod, en 
tomhet, en saknad utan namn. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 
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Det var hans barn det gällde, och 
han hade intet mera. Hon var lik
som hans byggnad, hans livsverk — 
och det hade en annan man vågat 
att förfuska! 

Fadern skulle aldrig återfå henne. 
Han skulle aldrig få uppleva det sto
ra ögonblick, då en man lägger sin 
dotters hand i en annan imans hand 
och välsignar. 

Det blev mörkt och ödsligt om
kring honom. Han lämnade staden 
och flyttade till landet. Hans en
da önskan är nu att ha en lugn, vac
ker fristad öppen för sin dotter, när 
hon en gång behöver vila. 

Hon kommer måhända tillbaka 
någon gång —• —• — 

Det blev så märkvärdigt tyst. De 
sista orden hade kommit sakta och 
drömmande, och den gamle tycktes 
hia glömt att han talade till någon. 
Hans skarpa ögon blickade tank
fullt ut över .den mörknande nejden. 

Även den unge teg. Hans blick, 
som under historiens gång ofta vand
rat upp till ett stort inramat por
trätt på väggen, vilket föreställde en 
ung vacker kvinna i en sköterskas 
dräkt, hade nu s'ärikts mot mattan. 

Och över hans ansikte föll liksom 
en skugga av eftertanke inföt det 
ansvarsfulla livets allvar och stor
het. 

Eira Brehm. 
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Den gamla damen: —• Ursäkta, ni 
är väl inte möjligen någon släkting 
till fru Lundbom? 

— Jag är fru Lundbom. 
— Åh, då var ni er mycket mera 

lik förr i världen. 

Varför plågas med dåligt kaffe då Ni 
kan få Swalanders kaffe! Butiker: Kungsg. 17 
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sir George talat om någon annan 
ung dam än Lilith. 

Hon såg Mallory allvarligt in i 
ögonen. 

^—• Ni har nu sagt mig så mycket 
att ni lika gärna också kan säga re
sten, sade hon. Han måste ha be
rättat något mera. 

Hennes ansikte hade ett ångest-
fullt uttryck. 

Mallory förstod att han måste foga 
sig efter hennes önskan. 

— Sir George sade att denne 
Horley hade lidit en djup miss
räkning. 

Över Liliths ansikte drog åter ett 
uttryck av lättnad. 

— Icke mer? Det var ädelmodigt 
av honom, om han icke sade mer. 

— Han sade att ni hade förkastat 
honom. 

Lilith skakade på huvudet. 
— Det är icke sant. Jag har icke 

förkastat honom — nej, det har jag 
icke gjort. 

Ett ögonblick syntes hon vara för 
upprörd att kunna fortsätta. Hon 
lät handen glida över ögonen och 
utbrast som till självförsvar: 

— Jag säger icke, att jag uppfört 

mig rätt — jag säger icke att jag är 
utan skuld. Men det har varit svårt, 
förfärligt svårt för mig. Jag kan 
icke berätta er alltsammans — kan
ske har jag redan sagt alltför myc
ket. Ja, det har jag säkert. Jag 
borde ha behållit mina sorger och 
bekymmer för mig själv. Men jag 
har varit för svag att kunna det. 
Jag har burit det ensam så länge och 
kämpat och lidit. Men så föll jag 
ihop, som ni vet. Ni träffade mig i 
ett svagt ögonblick. Det är er skuld, 
om jag sagt för mycket. Jag ville 
det icke. Men vad sade jag för res
ten? Väl ingenting av betydelse? 

—- Absolut icke, svarade Mallory, 
som glömt alla sina goda föresat
ser och kände sig som ett rö i den 
unga flickans hand. 

Den gamla förtroligheten hade 
återvänt, och hon såg på honom med 
samma blick som förr. Han kände 
en vanvettig lust att taga henne i 
sina armar, kyssa och trösta henne. 
Men han sänkte blicken och vände 
bort ansiktet. 

De stodo tigande några ögonblick. 
Vågskvalpet vid stranden var det en
da ljud som nådde deras öron. 

Slutligen bröt Lilith tystnaden. 
Hennes stämma hade åter det bed
jande tonfall, som rörde de djupaste 
strängarna i hans hjärta. 

— Jag borde nog icke ha sagt allt 
det jag sade till er. Jag borde i 
stället ha skyllt på tandvärk eller 
något liknande. Men det att ni var 
läkare narrade mig att tala. Jag 
kände att man kunde anförtro sig 
till en läkare och därför lät jag er 
trösta mig, fastän jag borde ha tegat. 

— Jag. vet icke vad det är ni före
brår er, svarade Mallory vänligt. Det 
förefaller mig som om ni menade att 
ni anförtrott mig en eller annan 
fruktansvärd hemlighet, men det har 
ni alldeles icke. Era ord röjde in
tet utöver vad jag visste förut, näm
ligen att ni var förtvivlad och bar 
på en eller annan sorg. Men vari 
sorgen bestod hade jag ingen aning 
om. 

Hon såg frågande på honom och 
nickade långsamt. 

— Ni har ingen aning om det — 
icke ens nu? 

— Icke ett spår, svarade han 
raskt. 

— Icke heller efter det sir George 
Paradine berättade er? 

— Han har icke berättat mera än 
jag redan sagt-

Men Lilith kunde ännu icke tro 
honom. 

— Han sade att jag hade brutit 
min förlovning? 

— Ja. 
— Det är icke sant. Jag har icke 

brutit den. 
Det uppstod en stunds tystnad. 

Därpå sade hon snabbt: 
— Det är lätt att anklaga en kvin

na och svårt att bemöta dylika be
skyllningar. 

En tanke korsade som en blixt 
Mallorys hjärna. Denna unga vack
ra kvinna tog sin förlovning täm
ligen lätt. Det var icke minsta spår 
till känsla i hennes stämma, då hon 
hänsyftade på denne olycksalige man 
som skulle hava ruinerat sig själv 
för hennes skull. Det viktigaste för 
henne tycktes vara att fria sig själv 
för beskyllningen att hava brutit 
förlovningen. 

— Jag förebrår er icke, sade han. 
Hon betraktade honom med en 

sällsam blick. Ett ögonblick inbil

lade han sig att hon skulle skänka 
honom sitt fulla förtroende. Men 
glansen slocknade snart i hennes 
ögon, hon drog ett djupt andedrag 
och räckte fram sin hand. 

—• Farväl, sade hon hastigt och 
lågt. 

Hennes ögon sågo förbi honom 
och då han "följde riktningen av hen
nes blick observerade han i fjärran 
fru Ames vagn. 

— Farväl, svarade han och lyfte 
h°+ten. 

„t sista han såg av Lilith var 
?;eunes gestalt, som snabbt ilade i 
riktning mot Old Court. 

Mallory red hem i en sällsamt 
nedslagen sinnesstämning. Han in
såg att sir George Paradine icke 
hade berättat honom allt vad han 
visste om de båda damerna. Han 
hade dolt något — måhända det vik
tigaste. 

Vad var det? 

VIII. 

Lilith gick så hastigt, att hon 
kom hem tidigare än modern. In

nerst inne hoppades hon att defl^ 
icke observerat hennes samtal m 

den unge läkaren. , 
Men fru Ames var icke närj 

och hennes första ord vid tee 

eftermiddagen lödo: t  

- Jag såg dig tillsam®a°!u att 
doktor Mallory. Vad hade 

säga honom? .„„list, 
Hennes ton var blid som v ^ 

men Lilith märkte dock att 

missnöjd. Och den ®ga 
gVä. 

kände att hon rodnade, da 

rade: ,• Jan 
Han frågade efter 1 • ^ 

var orolig, därför att -han 

tin diS" • kunnat, o® 
_ Det hade han F k ^ 

han velat, svarade fru * påhitt 

Naturligtvis var det.balt n är DJ" 
för att få tala vid dig-

fiken. 
Lilith log svagt-

Nyfikna äro p *»• 

Isynnerhet sedan sir 

ne kommit hit. förtviv'at 

Den äldre damen slo. 

ut med handen. (ports-)* 
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UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Den i London sedan den 16 juli 
fiende skadestånd skon fe rensen 
kr ännu icke medfört något, prak
tiskt sett, betydelsefullare resultat. 
Allt står ännu på överläggningar
nas, förslagens och ovisshetens sta
dium. Medan, den ena dagens tele
gram konstatera full enighet, med
delar den följande att knivkastnin
gen är i Ml gång. 

Likväl tyda alla tecken på att 
den tidpunkt äntligen är inne, då 
iiågot måste ske. Det allmänna till
ståndet är sådant, att det för världen 
Mivit ett livsintresse att styra ur sin 
nuvarande vanskliga kurs. Men 
detta kan icke ske utan att Tysk-
and. denna med sina 60 miljoner in

vånare viktiga faktor på världs-
"iarknaden. räddas ur nu rådande 
roaktlöshet ooh depression. Frank
as privatsyn på Tyskland som på 

en tredskande gä ldenär, vilken 
J undergivet velat påtaga sig 

a världskrigets skuld och låta 

lands förnämsta och godtyckligaste 
iordnngsägare — ett av dess järn
grepp kring det 'betungade landet 
lossas. Den direkt praktiska följ
den blir vidare att Tysklands pän-
ningbrist avhjälpes, att möjligheter 
givas att skapa krediter som grund
val för den ekonomiska utvecklin
gen samt sist men icke minst att lan
det sättes i stand att kanalisera in 
betydande och välbehövliga skade
ståndsbelopp i Frankrikes ficka. 

Den vid konferensen representera
de storfinansens bestämda uppträ
dande i denna punkt är märklig 
emedan den kan tagas som ett tyd
ligt bevis på att Frankrike i detta 
nu star fullständigt isolerat med sin 
politik. Dess gamla misstro till 
Tysklands vilja att fullgöra sina 
skyldigheter söves ej heller ett ögon
blick inför de nya utsikterna att 
tyska riket nu står inför möjligheter
na att sättas i stånd att hunna göra 
det. Antingen garantier för att ska
deståndet utbetalas —• eller fasthål
landet vid sanktionsrätten! lyder 
Frankrikes hårdnackade paroll. Vad 
vidare det hittills diskuterade lånet 
på '800 miljoner angår finner Frank
rike detsamma vara utan intresse. 
Det raeker ju icke till skadestånds-
îbetalningar utan är endast avsett att 
upphjälpa Tysklands inreökonomiska 
förhållanden! Och att tyska rikets 
nödtorft är en första betingelse för 
framskapande av det överskott som 
skall gå till skulder synes Frank
rike aldrig ha tagit med i beräknin
gen. Men världen gör det — nu
mera. Och det är denna nya klar
syn på frågorna, som bildar det in
tressantaste och mest hoppingivande 
momentet i den pågående konferen-
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III. 

sen. 
De franska synpunkterna contra 

världsopinionen, representerad av 
världens storkapital! Skall guldet 
kunna tala det övertygande språk, 
som hjärtana och stenarna icke för
mått? 

^ Slg och sina efterkommande 
Gråaste träldomsbojor för att 

nna ersätta ett enskilt land 

TåH^or och förluster detta krig 
ei) 

8 ' ^ar småningom fått vika för 
^mera klarseende världsopinion, 

me<^ aV unc'er årens lopp 

land f°mna dokument kan fria Tysk-
krio-pfran ensamansvaret för världs-
Rer* u ^ V1lkens intresse det lig-
der c.. 1Ck0 ^en tyska nationen un-
ett ; anjmande välde nedpressas till 

Det bundet folk. 

^ökrik^enna världsopinion 
ställt, 0 j ^rs^a Sangen realiter 

i T a C,tn nu Pågående konferen-
11 011 • De interal lierade lån-

att*°v- ^ere<^v^ligt trätt emellan 
Upp J'l^a Tyskland att ordna 

Norge har hemsökts av en rege
ringskris. Sedan lagtinget med 22 
röster mot 16 förkastat regeringens 
förslag om upphävande av rusdrycks
förbudet ingav statsminister Berge 
regeringens demissionsansökan. Till 
regeringschef och utrikesminister i 
den nya ministären, vilken ännu icke 
är utnämnd då detta skrives, har ut
setts stortingsmannen skeppsredare 
J. L. Mowinekel. 

. Sl*ia off-
även |je , arer önska nämligen 

att tevili^ !i °r
n'1 med 1 laget För 

ekn' CC varmed tyska ri-
fötter s^uHe kunna resas på 

dessa att Kli tilifö
lgen' forc,'ra 

^1 i fr| ä^ra^e prioritetsrätten så-

' ftåga. om T f!la nya panter som 

^ar, ysk'lands samtliga till-

^ f'essu^oin fullständiga 
®<jt nya franska sanktio-®er 

får 

n 

^öferikg -'VGS c^e^a förslag 
ftåti sin f-1 V1SS mån trada tillbaka 

urgrundsplats som Tysk-

Ett lån är när det skall bäras hem 
lätt som en fjäder, men tungt som 
en sten, när det skall bäras tillbaka 

Det finns fyra ting som man icke 
skall låna ut: sin hustru, sina klä
der, sin häst och sina böcker. 

Det tyngsta trä på jorden är tig
garstaven. 

Grannars hat, litet mat, 
lök, rök ooh ondsint kvinna 
komma fattigmans ögon att rinna. 

I Zürichersjön upptäckte man år 
1854 rester efter pålbyggnader, ja, 
hela byar i vikarne därstädes, för
enade med landbacken genom smala 
broar, som kunde dragas in i hu
sen. Detta bevisar, att Schweiz var 
bebott under den förhistoriska tiden, 
de äldsta av de funna resterna i 
dessa numera undervattensbyggna-
der tala om tiden från den senare 
stenåldern, de yngsta från bronsål
dern. Deras ålder uppskattas till 
omkring fyra tusen år. Sedan har 
man funnit liknande rester i de fle
sta «chweiziska sjöar. 

Men år 1874 upptäcktes i några 
berghålor spår av ett ännu äldre 
människosläkte, som levde endast av 
jakt, hade verktyg av flinta oah 
klädde sig i djurhudar. 

Det är nästan komiskt att tänka 
härpå och samtidigt anställa jämfö
relser emellan sådana "förhistori
ska" klädesplagg och de sidenfodra-
de boas med grinande huvuden och 
ett tjogtal dinglande svansar som 
pryda de eljest lätt klädda moderna 
damer, som nu genom zeisskikare 
beundra de om aftnarna rodnande 
alptopparna! 

Vilken skillnad på förr oclh nu! 
Om man också endast går tillbaka 
till den tid, då lord Byron 1816 gjor
de sin omskrivna sohweizer-resa och 
dels red, dels gick till fots uppför de 
vilda branter, där man nu i bekvä
ma bèrgbanor åker upp ooh ned! —• 
Den store diktaren liknar den övre 
gletchern, som han besteg från Grin-
delwald, vid "en frusen virvelvind". 
När man ser den, kan man icke tän
ka sig en bättre liknelse. Man nju
ter av att upprepa den: "En frusen 
virvelvind!" — Härligt! 
"Leg's dem Beben nicht zur Last, 
dünkt sein Wert dich Plunder! 
Wenn du Märchenaugen hast 
ist die Welt voll Wunder!" 

Som ett under tycks det även, att 
alperna i en viss belysning ooh på 
behörigt avstånd förefalla rent av 
genomskinliga. När man på den bro 
över Aarefloden, som ligger nedan
för Harderbahnstationen, om aftnar
na betraktar Niesen, denna av män
niskohänder icke byggda pyramid, 
ser den ut som en ljusblå eller ljus-
violett skuggning mot himlen. Den
na "skugga" är 2367 meter hög och 
massiv därefter ! Lustigt är att jäm
föra den med Egyptens högsta py
ramider, som visst lära vara omkring 
146 meter, men som sedda därnere 
äro öknens alper! — Till Niesen går 
en bergbana, och om kvällarna strå
lar det elektriska ljuset därifrån som 
en stjärna. 

och svalka under mossbelupna träd. 
— Sådant är Thun. — Den största 
affärsgatans trottoarer höja sig som 
terrasser utanför husen, och till des
sa föra ibland ända till tio branta 
trappsteg från gatan. Varje hus har 
sin trappa. Där finnas soffor och 
stolar, på vilka publiken lugnt kan 
slå sig ned och genom fönstren be
undra schweiziskt konsthantverk, 
huvudsakligast härliga broderier, 
smycken av alla färger och slag och 
den finaste träskulptur. Men har 
man icke lång tid på sig, ägnar man 
icke en tanke åt att slå sig ned vid 
affärsgatan. Man måste se det gam
la förtjusande rådhuset, se resterna 
av stadens ringmur, vandra bort till 
det anspråkslösa hus vid Aarestran-
den, där Johannes Brahms bodde ett 
par somrar på 1880-talet och där 
han bland annat skrev sin cellosonat 
opus 90 och sin vilolinsonat opus 
100; och så måste man se den lilla 
ön i floden, där den olycklige dikta
ren Heinrich v. Kleist skrev sitt lust
spel "Der zerbrochene Krug". 

En av stadens många broar har 
bjälktak, så att man kan vandra 
över den framrusande Aarefloden 
som på en jättestor "Laube". Där 
måste man gå för att känna hur det 
känns! 

Är det en klar dag ser man upp
ifrån höjderna den underbara Bliim-
lisalp, vilken som en sannskyldig 
prinsessa Snövit 1er och strålar i sol
skenet. 

Ja, sådant är Thun, i få ord och 
sett genom turistens glasögon. 

Kommunikationerna dit äro ut
märkta. På ena sidan Thunersjön 
den elektrifierade järnvägen Bern— 
Interlaken, på andra sidan den till 
svindlande höjd rakt över bråddju
pen byggda spårvägen som går ut
med Gunfen och Beatenberg ooh för
binder Unterseen och Interlaken med 
Thun; och så sjön med sina breda, 
präktiga hjulångare, motor- och se
gelbåtar. 

Kvinnoskönheten 
förr och nu. 

Medeltidsstämning och romantik 
mitt i det brusande nutidslivet; trån
ga gator, gamla egendomliga hus, 
det stolta feodalslottet tronande på 
sin höjd över staden, med sina mån
ga vittrade murar övervuxna av ro
sor ooh slingerväxter och sina terras
ser och sin kyrkogård med skugga 

En härlig sak är att befolkningen 
i Berner Oberland är den fredligaste 
man kan tänka sig. Man kan gå 
miltals alldeles ensam utan en tanke 
på att behöva vara rädd, till och med 
om man är född med harhjärta. Mö
ter man någon av landsens barn, 
hälsa de sitt vänliga, trohjärtade: 
"Griiss Gott!" eller "Griissi!" och 
så vana äro de att vara rädda om 
landets så gott som enda verkliga in
komstkälla näst boskapsskötseln: tu
risterna, att det aldrig skulle falla 
dfem in att antasta någon av dessa 
spikskodda, alpstavklädda vandrare. 
Därtill kommer att den fria republi
kens lagar i fråga om dryckenskap 
äro strängare och verkningsfullare 
än i de flesta andra länder. Skulle 
någon ha befunnits berusad, utfär
das för honom s. k. "värdshusförbud" 
på ett eller två år, och dryga böter 
åläggas såväl personen ifråga som 
den värdshusvärd, som överträder 

En bemärkt -engelsk målare, sir 
W.Orpen, har i Weekly Dispatoh be
handlat frågan: Kvinnoskönheten 
förr ooh nu, och kommer därvid till 
slutsatser, som måste väl behaga 
kvinnan av 1924. Han skriver: 

"Kritici, som inbilla sig, att skön
heten flytt sin kos under dessa be
kymmersamma tider, sluta aldrig att 
klaga över försvinnandet av dessa 
pittoreska typer, vilkas bilder pryda 
väggarna i tallösa konstmuseer. De 
antyda., att en utställning av kvinnor 
i polkahår i sällskap med sina kaval
jerer med tandbo r s tliknan de musta
scher skulle utgöra ett slående bevis 
för en sorglig tillbakagång av de 
konstnärliga idealen. 

Det är svårt att förstå, hur sådant 
ytligt nonsens kan vinna gehör. I 
stället för att visa tecken till avta
gande i kroppslig skönhet ha våra 
samtida ett mycket fördelaktigare 
utseende än deras förfäder. 

Intet ljuvt leende 1800-tal. 

Som varje artist vet, så förblir 
människans ansikte tämligen oförän
drat under tidernas lopp, och alla 
typer stå upp på nytt med förvånan
de trohet det ena tidevarvet efter det 
andra. Den avgörande skillnaden 
mellan det förflutna och det närva
rande är i en målares ögon, att nuti
dens släkte utmärker sig för mera 
karaktär, och det finns därför betyd
ligt mycket mera lämpliga modeller 
nu än i gångna tider med deras fas
liga "pittoreska" sköniheter. 

Ett pipskägg å la van Dyke eller 
böljande militäriska p-olisonger kan 
förläna ett distinguerat utseende åt 
ett ansikte, som saknar intelligens. 
Ett skärt och vitt dockansikte, om-
ramat av skälmska lockar under en 
enorm hatt har alltid verkat tjusan
de på somliga och kommer nog alltid 
att göra det. Men sådana modeller 
äro nu ej längre eftersökta som en 
källa till inspiration och ha ingen be
tydelse i konsten. 

Moderna målare vilja ej längre 

fortgå på den gamla vägen. De för
kasta forna tiders sätt att måla por
trätt, utan hänsyn till den verkliga 
likheten, till än så Samvetsgranna 
efterbildningar av föremålet. Våra 
förfäder •voro mindre anspråks
fulla modeller än nutidens, ty de ön
skade avbildas så som de sågo ut, 
och ej så som de verkligen voro i sig 
själva. 

Nu för tiden är det en karaktärs
skildring, som varje porträttmålare 
söker åstadkomma. Om han är nog 
lycklig att få beställningar, så har 
han ingen svårighet att finna idea
liska skönhetstyper i förunderlig 
mångfald, och, vad som är lika vik
tigt, ansikten med karaktär i. 

Kraftigare men lika tjusande. 

Den livliga unga damen av 1924 
med sina flätrullar och sitt. hela ut
seende i övrigt av käckhet ooh själv
tillit står ej i något avseende efter 
för sin ljuvt leende syster av det 18: 
de århundradet. Våra moderna 
kvinnor äro av ett hårdare gry än 
deras stammödrar ooh äga ofta en 
själsstyrka, som inspirerar en artist 
till att överflytta åtminstone något 
av deras personligheter på den döda 
duken. För att åstadkomma detta 
blir han tvungen att offra det pitto
reska. 

Det finns en egenskap i målarens 
själ, som ser vad en man eller kvinna 
är, snarare än hur han eller hon ser 
ut. Om man målar endast, vad man 
ser med det yttre ögat, löper man 
fara att frambringa en själlös för
vrängning av .modellen. Konsten 
regeras ej längre av dekorativa lög
ner. Artister välja ofta ansikten, 
som i forna dagar skulle klassifice
rats bland de'rysansvärda, och måla 
dem så, att de bliva vackra, ty de 
lägga in karaktären i målningen. 

För att vara trogna mot sin konst 
måste de måla med själen och fästa 
mer uppmärksamhet vid hjärtat än 
vid de yttre dragen — var och en 

detta genom kungörelser och annon
ser i tidningarna allom bekantgjorda 
förbud; vilket alltså varit som ett 
slags offentlig skampåle för veder
börande! — Man ser nästan aldrig 
en berusad person här. 

Man kan alltså lugnt uppsöka även 
av turister sällan beträdda vägar. — 
En dag gick undertecknad alldeles 
solo upp mot Saxetur by, lyssnande 
till bruset från bäcken, som i en oav
bruten följd av vattenfall hastar ned
åt, skummande vit när man, lutan
de sig över bråddjupen, ser den där
nere. Endast ett par hus ligga ut
med vägen innan man når byn. — 
Då kommer bakom mig två kvinn
liga turister och hinna ett par steg 
förbi mig, medan samtidigt uppifrån 
en ung kvinna kommer rusande med 
minst halvannan meter i steget. Det 
är otroligt med vilken lätthet och 
snabbhet infödingarne jaga "Berg
ab" och "Bergauf!" — Hon tvärstan-
nade framför de båda turisterna och 

vild ordström på utgöt sig i en 
'Schweizerdialekt. 

Tystnad och stirrande 
Så på högtyska: 

— Verstehen Sie deutsch? 
— Ja — ein Kleine! 
Den unga kvinnan skakade på hu

vudet ungefär som när man uppger 
allt hopp, tog ett av sina jättesteg i 
riktning mot mig ooh frågade om 
jag icke hade sett litet barn som såg 
så ooh så ut.. 

Jo, det hade jag sett längre ned. 
— Och så fortsattes den vilda jakten. 
Nog äro tiderna sedan de första 

människorna bodde här bra föränd
rade! Men nog kunde man tänka 
sig en ung, vild, halvnaken kvinna 
komma stormande ur sin berghåla för 
att rycka sitt barn ur det hotande 
fördärvet i gestalt av en minotaurus 
eller något i den vägen! I ett och 
annat blir människohjärtat sig likt 
genom seklerna! 
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