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Varje förståndig husmoder 

användet 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

vända tillbaka med missräkningens 
min på sina barnadrag. 

Hon var borta — men hon fanns 
ännu. 

Det sipprade lakoniska meddelan
den från det stora, vita sjukhuset, 
som låg högt uppe i solskenet utan
för stadens gränser — en lång, het 
eommarväg, som fadern färdades 
varje dag, endast för att i entrén få 
höra några ord om henne. 

Det gick upp och ned med sjukdo
men — barnen läste på faderns an
sikte hur förhoppning och misströ
stan växlade. 

På femte dygnet fick han besöka 
henne, men en helt kort stund. Han 
skönjde dunkelt hennes bleka an
sikte i det dämpade dagsljuset bak
om skärmen, anade i hennes blick 
hennes istilla kamp mellan tålamod 
och längtan. Hon frågade honom om 
barnen, en efter en — o, hur han 
kunde höra på hennes stämma hur 
hon i sina tankar levde blott med 
dem. Då han böjde sig ned för att 
kyssa henne till avsked, slog hon ar
marna om hans hals och tryckte :sig 
intill honom som hade hon velat bed
ja honom att i denna smeknings in
nerlighet förstå en outtalad bön. 

Och dagarna gingo. Så overkliga, 
drömlikt tysta och ©sammanhängan
de. 

En middag hade han det efter
längtade budskapet med sig. I över
morgon skulle mamma komma hem 
igen. Han skrattade nästan av glädje, 
genom hela hemmet spreds, liksom en 
elektrisk ström av nytt liv. 

Mamma kommer hem igen! Mor 
kommer tillbaka! 

Man började ordna och feja som 
för en stor högtid. Fadern gick i te-
ten, utdelade order, resonerade med 
sina barn och gav dem nya uppslag. 
Mor skulle se att hon var väntad. 

Snart doftade högsommarens alla 
blommor i de prydliga rummen — 
rosor oçh idgl rosor i mors egen ar

betsvrå. Och det stod även en ny, 
fin möbel — ett vackert litet sybord 
i mahogny med inlagd skiva, Söm hon 
så länge ötiskat sig, men som maken 
icke ansett sig haft råd att köpa. Men 
nu stod det där i alla fall. Och i slu
tet av korridoren hade äldste gossen 

satt upp en transparang över guirlan-
der av grönt, ur vilket i stora utsi
rade bokstäver det genast skulle lysa 
emot henne, då hon trädde in: Mor! 
Välkommen hem! 

Hon kom på eftermiddagen, stödd 
av faderns arm. Hon såg så hög och 
blek ut, ansiktet var så underbart 
genomskinligt och milt. Barnen, 
som med. klappande hjärta samlats 
i flock, stormade jublande emot hen
ne, ville omfamna henne, ta henne 
i besittning. Men fadern höll dem 
tillbaka, rädd att de skulle fresta 
hennes krafter för mycket. Han höll 
henne fast omsluten för att leda hen
ne fram till en stol, som stått fram
skjuten och väntat sen morgonen. 

Men hon hade icke tid att vänta 
så länge. Hon frigjorde sig med ett 
litet leende som skulle förmildra otå
ligheten i rörelsen. Nog orkade hon 
gå ensam nu! Nog rådde hon med 
barnen ! 

Där hon nu vilade, kringringad av 
dem alla, med den minste i sitt knä, 
smekande och strålande, såg hon en
dast dem. De fingo hjälpa henne att 
kläda av sig handskar, hatt, halsduk 
och kappa. När hon blottat huvu
det, såg maken ett par grå hårstrån 
vid den bleka tinningen dessa för
sta gråa hårstrån, som man vördar 
dubbelt då man känner deras histo
ria. Han förstod att de voro tysta 
minnen från de dagar och nätter, då 
hon, skild från sina käraste, sörjt 
detta avsked, som kunde blivit hennes 
sista. Rörd smekte han det kära hu
vudet, som blivit honom liksom en 
jordisk försyn under ett långt och 
lyckligt äktenskap. "Kära lilla 
mamma", sade han, alldeles som bar
nen, "hur lyckliga vi äro allesam
mans över att ha dig hemma igen!" 

Och det syntes att de voro lyck
liga. Ty det var som om de alla 
känt kärleksmakten från denna kvin
na, som man utan att observera skulle 
kunna passera på gatan, men som i 
sitt hem var en drottning, älskad 
som en moder, firad som en hjältinna. 

S. L. S. 

Gåvor ocb välgärningar. 

Envar är lik sin gåva, vare sig han 
är fattig eller icke. 

* 

Den som har mottagit skall tala, 
men givaren tiga. 

* 

Skriv oförrätter i sand, men väl
gärningar i sten! 

* 

Den giver ej gärna, som frågar 
först. 

* 

Den, som giver tills han tigger, 
skall bli slagen tills han ligger, 

* 

Snar hjälp är dubbel hjälp. 
* 

Gud älskar en glad givare. 

(Danska ordstäv.) 

Damhlusar, Klädningar o. Kjolar 
köpas bäst och billigast i 
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€n berömd 
spåkvinna. 

Den 25 juni 1843 avled den på sin 
tid så berömda "profetissan" Lenor
mand. I femtio år hade hon bott i 
huset nr 5 vid gatan Rue de Tournon 
i Paris. På en skylt över ingången 
till bottenvåningen lästes orden: 
"Mlle Lenormand, bokhandlare". 
Hon sålde nämligen sina egna bok-
arbeten och kallade sig för bokhand
lare, emedan lagen redan på den ti
den var ganska sträng mot spåkvin
nor. 

Man fick när som hälst tillträde 
till henne, sedan man anmälts av en 
tjänarinna. Mottagningsrummet var 
enkelt, men hemtrevligt möblerat. 
Mlle Lenormand satt på en ottoman 
med en praktfull peruk och en ståt
lig persisk turban på huvudet, men 
eljes enkelt och borgerligt klädd. In
ga dödskallar, inga ormar, inga skè-
lett och inga upstoppade krokodiler 
funnos ii rummet — allt var mycket 
enkelt inrättat där, och allt tillgick 
också mycket enkelt. Hennes första 
fråga var: "Vad för kortläggning 
önskar ni? För sex, åtta, tio, tjugo 
eller fyrahundra francs?" När den 
besökande valt, studerade hon noga 
hans vänstra hand, frågade honom 
efter hans ålder, hans älsklingsblom
ma, vilket djur han mest avskydde 
och liknande saker. Därpå tog hon 
fram korten, lät den besökande ku
pera med vänstra handen och lade 
sedan ut korten på den gröna bord
duken. Omedelbart därpå började 
hon med ögonen stadigt riktade på 
korten sina förutsägelser i vidlyftiga 
och flödande ordalag, då och då över
raskande åhöraren med något slåen
de, blixtrande uttryck. Var och en 
lämnade tillfredsställd profetissan, 
och de flesta försäkrade efteråt, att 
hennes spådomar slagit in. 

Hon var född i Alencon en 27 maj 
1772, uppfostrades i benedektiner-
nunnornas kloster därstädes och lär, 
när hon knappt var sju år gammal, 
hava förutsagt abedissans avsättning. 
En månad efteråt slog hennes förut
sägelse in. Hon förutsade även vil
ken som skulle bliva abedissans ef-
terträderska, och även denna profe
tia gick i uppfyllelse tre månader 
efteråt. 

Så trädde hon ut i världen i käns
lan av sin övernaturliga mission vid 
en tid, då den franska revolutionen 
redan hotade. Sorgliga, ledsamma 
spådomar spådde hon; men den fri
vola världen i Paris Skrattade åt 
dem. 

En dag kommo tre unge män till 

henne. Hon betraktade dem upp
märksamt och sade allvarligt: "I 
kommen alla tre att dö en våldsam 
död, ni — sade hon till en av dem 
— följd av folkets välsignelser och 
gjord nästan till en avgud, ni andra 
följda i döden av förbannelser". Her
rarna skrattade och gingo sin väg. 
De voro Marat, Robespierre och St. 
Just. Då Marat fallit för Charlotte 
Cordays dolk, då folket sörjande bu
rit hans lik till Pantheon, och då 
mile Lenormand fortfor med sina dy
stra profetior, blev Robespierre oro
lig och lät en morgon häkta pro
fetissan och föra henne till Concier-
geriets fängelse, som man då för ti
den endast lämnade för att bestiga 
schavotten. Den 9 Thermidor räd
dade hennes liv och återgav henne 
friheten, och Robespierres förföljelse 
omgav henne med en ny nimbus. 

Otaliga voro de, som nu strömma
de till henne, för att av henne få höra 
sina framtidsöden. Bland dem var 
även en ung, djupt sorgklädd fru. 
Hon hade förlorat sin make under 
guillotinen. "Trösta ér, madame,sa
de mile Lenormand, "er väntar en 
krona!" Denna dam var Josephine 
Beau/harnais. Någon tid efteråt gifte 
hon sig med en då nästan okänd och 
inflytelselös general utan förmögen
het och tänkte suckande: Jag får väl 
avstå från den utlovade kronan. 

Men nyfikenheten eggade henne 
likväl och några veckor efter bröllo
pet förmådde hon Bonaparte, vilken 
som bekant ej var fri från övertro, 
att tillsammans med henne gå till Le
normand. Men hur stor blev ej hen
nes förvåning, när profetissan sade 
till henne: "I ert öde, madame, har 
ingenting ändrats". Då nu Bonaparte 
skrattande framsträckte sin hand, 
utbrast mile Lenormand: "Hundra 
segerrika slag, republikens räddare, 
grundare av en dynasti, Europas be
segrare!" Bonaparte blev allvarsam 
och sade: "Jag skall försöka upp
fylla edra spådomar, madame." 

När mile Lenormand flere år efter
åt förutsade Josephine hennes kom
mande äktenskapsskillnad, lät Napo
leon häkta henne. Hon fördes till 
polisministern Fouché, som kom ihåg 
henne. Hon hade nämligen, medan 
han ännu var konventsdeputerad, 
sagt: "Ni har nått högt; men ni 
skall stiga ännu högre". — "Er pro
fetia har slagit in", sade han till den 
fångna, "jag har stigit högre än jag 
då kunde drömma om. Men har ni 
även vetat på förhand, att ni nu må-

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 
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ste gå i fängelse och troligen ganska 
länge kvarbliva där?" 

"Ja visst", svarade Lenormand, 
"jag har sett det i mina kort; men 
även att er efterträdare, hertigen av 
Rovigo, snart skall befria mig". 

Och det skedde verkligen som hon 
sagt. Fouché föll i onåd och avsat
tes; sibyllan blev åter frigiven. Re
staurationen gynnade henne. Hon 
hade i sin bok "Souvenirs prophéti
ques d'une Sibylle" förutsagt Napo
leons störtande. Alla människor 
strömmade nu till henne, och till sin 
död fick hon leva ostörd som privi
legierad profetissa. Madame de Staël, 
madame de Tallien, madame Réca-
mier, Benjamin Constant oclh kejsar 
Alexander av Ryssland besökte hen
ne, och även många andra av den ti
dens iberömdheter läto henne spå sig. 
Då hon dog, efterlämnade hon till si
na arvingar 500,000 francs, sina pap
per och talrika till henne skrivna 
brev från berömda personligheter. 

Smakfulla Krans 
trän 

Hilda Henrikssons Slomsterhindel 
Ö. Husargatan 

T e l .  4250 
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BREVLÅDA. 

Mimmi. Inga förhandslnft 
Men låt oss se på ert opus ^ 
kanske ' " 

BKST&OMS „ 

JJJ5TMJOL 
O/lEOflO KEM.-TEKN. FABRIK 

s d O N O A f l  t a s s  

Fattig kvinna giver hönsägg för 
att hon skall få gåsägg igen. 

Man blir icke rik genom stora in
komster, men genom små utgifter. 

Rikedomen blir väl lastad, men 
aldrig förkastad. 

Man kör bättre med havre än med 
piska. 

* 

Liten vinning smakar också väl. 

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. 

ANVAND ALLTID 

S  K O  C R E A M  INREGISTRERAT 

utmärkt, fast 8om 

allmänhet, ! synnerhet när de 
vader, icke ar aäg„„ god ^ 

Jj')vg fliehet! Mogna! 

s. IL, Fru G. B r. Omöjligt. 

Bekymrad. Ni har alldeles rätt ' 
vad Ni säger. Produkten ifråga J 

1er betydligt högre halt både i Stock 
holm och en del andra städer än ' 
Göteborg. Det är mångas iakt{, 

gelse, och förvånande är endast att 
denna icke lett till en Undersöknin» 
av orsaken, vilken tvivelsutan är av 
den art att den kan undanrödjas \Tå 

got skäl för ett verkligt allvarligt 
bekymmer rörande näringsvärdet tor
de dock knappast föreligga. 

Fru M. Vi våga icke ta det åt 
oss. Men hjärtligt tack för den upp. 
muntrande tanken i alla fall. 

Observatör. Naturligtvis en till
fällighet. I detta fall är det ju full: 
komligt uteslutet att det ena namnet 
kan ha inspirerats av det andra. 

Sommarlektyr. Ni torde åsyfta 
ett arbete av Zola med detta namn. 
Intar en särställning i hans produk
tion ocih finns i svensk översättning.' 

MISONS 

.jjssHALMSTÄD 

,0 31. 4;de årg. 

S 

Blusen 

skalL, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 

Gummans 
F L I N G O R  
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R U M  
m. el. utan inack. på längre och kortare 
tid. Vegetarisk kost efter beställning. 
H. Kyrkog. 14. l:a v. Fr il Johansson. 

Att kunna göra med lätthet det 
som är svårt för andra, det är talang; 
att kunna göra vad som är omöjligt 

för talangen det är geni. 
Amid. 

* 

Den är snart avklädd som endast 

har en rock. 

Hrla 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

öppnade en dörr, genom vilken träng
de ljudet av klirrande biljardbollar. 

— Fru Ames, sir George, anmälde 
Dobson och öppnade dörren på vid 
gavel. 

Med ett älskvärt leende trädde den 
lilla damen in i detta rum, som hon 
en halv timme senare lämnade såsom 
en ruin av en kvinna. 

Dörren stängdes bakom henne. 
Hon befann ;sig ansikte mot ansikte 
med sir George Paradine, som, med 
en cigarr i munnen, roade sig med 
att -spela biljard med sig själv. 

Baronen blev synbarligen förvir
rad vid fru Ames inträde. Han lade 
cigarren ifrån sig och förde henne 
artigt till andra sidan av biljard
rummet, där ett par länstolar stodo 
vid ett mindre bord. 

Fru Ames tog alltjämt leende plats 
i en av dem och yttrade på ett kon
ventionellt sätt de konventionella 
orden : 

— Ni är säkerligen förvånad att 
se mig, sir George Paradine. Och 
oir ni, som jag har anledning att tro, 
känner mig, bör ni vara ännu mera 
förvånad. 

— Jag är alls icke förvånad, sva

rade den unge mannen tämligen 
strävt. Men det som verkligen över
raskar mig är att ni kommer först 
nu, om ni över huvud taget har nå
got att säga mig. 

Fru Ames skakade leende på hu
vudet. 

— Om jag vetat, att ni ville se mig, 
sir George, skulle jag ha kommit för 
länge sedan. Men vissheten att ni 
hade orsak att neka att taga emot 
mig, har gjort att det dröjt innan 
jag fick mod att taga detta steg. Jag 
kommer i all ödmjukhet och ber er 
vara ädelmodig. Såvitt jag förstår 
har ni varit det hittills. Ni har icke 
berättat allt vad det ligger i er makt 
att berätta. Jag har kommit för att 
bedja er att alltjämt ingenting sä
ga. Som ni vet angår saken icke 
mig personligen. Om den det gjort, 
hade jag kommit för längesedan. Nu 
kommer jag för andras skull, både 
för att tacka er för det ädelmod ni 
redan visat och att bedja er att allt 
fortfarande visa det. 

Sir George betraktade henne prö
vande. Han var icke säker om, hu
ruvida hon talade i god tro, eller om 
hennes ord borde uppfattas som ironi. 

Han bugade stelt. 

— Jag visste icke att jag varit 
ädelmodig, svarade han kallt. Rent 
ut sagt har jag icke lust att vara det. 
Jag anser det icke vara rätt gent
emot dem, som gå hederns väg, att 
söka beskydda dem, som gå den mot
satta vägen. 

— Nej, naturligtvis, jag förstår 
er så väl, insköt den lilla damen, 
ännu ödmjukare än förut. 

Åter gav han henne en prövande 
blick. 

— Å andra sidan, fortfor han, 
skulle det bli en obehaglig historia 
att ge skvallret vingar på en så liten 
plats som denna. Det kunde leda 
till en orättvis behandling, till boj-
kottning oeh dylikt. 

— Ja, det är just det vi fruktat, 
sade fru Ames. Och det är därför 
jag är så tacksam för er visade skon-
samhet. 

— Det skulle ju vara hårt för er 
personligen, om det blev talat mer 
än som är nödvändigt om denna sak, 
I ortsatte sir George något vänligare, 
då han iakttog verkningarna av sina 
ord på den lilla bräckliga damen. 
Men ni inser säkert att det måste 

sättas en gräns, hur skonsamt man 
än ser på det hela, 

— Ja, naturligtvis. 
Sir George tystnade för ett ögon

blick. Och medan hans blick oav
vänt vilade på gästens ansikte ut
talade han därpå några betydelse
fulla ord, som kommo henne att 
sjunka samman. 

Då han teg, reste sig fru Ames 
skälvande och med ett hest, klagan
de skri som från ett djur i dödsån
gest stod hon framför honom, bok
stavligt vacklande under den tunga 
börda hans ord lagt på hennes svaga 
skuldror. 

— Det är icke sant, det är icke 
sant, flämtade hon. 

Under några sekunder härskade 
djup stillhet i rummet. 

Slutligen sade sir George lång
samt: 

— Det är sant, vad jag sagt er. 
Om det, som berättats mig, är sant 
eller ej, kan jag icke bedöma. Det 
bör ni veta bättre än jag. 

Fru Ames ansikte hade undergått 
en plötslig förändring. Det första 
uttrycket av namnlös fruktan hade 
efterföljts av förtvivlan och förvir

ring och därpå åter av dödlig ångest. 
Hon drog djupt efter andan och 
sänkte blicken liksom fruktade hon 
att baronen skulle kunna läsa hen
nes känslor. 

Det var tydligt att hon ställts in
för en situation, som hon ännu icke 
fått tid att fatta. Hon greps av en 
vild önskan att bara fly och tog ett 
vacklande steg mot dörren. 

Men blott ett, ty hennes ben väg
rade att bära henne. Redan vid nä
sta skulle hon ha fallit, om icke sir 
George tagit henne i sina armar. 

— Sätt er ett ögonblick, sade han 
vänligt, då han förstod att hennes 
sinnesrörelse var äkta. Jag kallar 
på hushållerskan och ber henne hjäl
pa er. 

Fru Ames skakade på huvudet. 
— Jag vill hellre hem, viskade 

hon matt. 
— Som ni önskar. Stöd er på 

mig, så skall jag hjälpa er ut till 
vagnen. 

— Tack! 
Det kom som en knappt hörbar 

viskning, och sir George betraktade 
henne med oro. Men han ansåg det 
rådligast att villfara hennes önskan, 

sir 

och med ett: tillåter ni? lade liaIi aj[ 
men om hennes lilla späda ges 

och nästan bar henne ut ux ru ^ 
genom korridoren och ut i ha 
han sände Dobson efter vagnen 

lyfte henne upp i den. 
blick erhöll hon styrka nog a ^ 
na framstamma ett: tack! sa 

det: hem! till kusken. 
När vagnen körde hor 

George stående på trappa» 

efter den. ,. aT det 
_ Om det var komed ^ 

överdådigt bra gjort, , äjta-
sig själv. Men det var sa ^ ̂  

När vagnen körde PP 

Courts, rätade fru ; ,stölliu<'-
från den sammansjun och 
hon intagit under lie a ^^ 

såg sig omkring me s0d> 
Hon såg tydligen e 
hon icke önskade finna' ,lf 

Tjänaren Bletchley- ? 

för 'att hjälpa 
märkte genast att nag 3t 
Hon skakade i hela k^ 

hon endast med vaB' 
upp till trappan, ar 

tade henne. (port- ' 
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Eftertryck tillätes gärna om "Kvin
nornas Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
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UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

lär en aagustisöndag för tio år se
dan ofredens klämtningar genljödo 
öveT vårt land anade väl ingen att 
härmed en ny och ödesdiger tid av 
oöverskådlig räckvidd ringdes in för 
Europa. 

Man hoppades att det fruktansvär
da dramat småningom skulle få ett 
slut och världen bli sig lik igen, se
dan de (blodiga famntagen en gång 
lossnat, och besinningen åter fått 
lägga sin hand på händelsernas ro
der. 

Tio randa år ha nu förgått, men 
besinningen har icke vänt tillbaka, 
fr™ gamla kursen har aldrig mer 
innnat hittas igen på tidens hav. 

M»pas skepp med sina millioner 
®'ininskor ombord driver redlöst 

/am un,|ler sina oskickliga och in
erties oeniga styrmäns kommando. 

11 verklige befälhavaren, som 
Unde sätta en kurs och ett mål sak-

s
n

k
aS' därför kommer heller aldrig 
öppet fram. Varje gång fredens 

^ dängtade hamn synes nära, gö-

Iji en ny målet ligger ånyo 
var*' ^ärran oc^ avlägset. Och för 

Je dag, fo,r varje år gå nya för 
jppningar i tvav_ Omätliga vär 
^ ^llspdlogivas, HV) guld, tid, 

Och ^^kraft offras meningslöst. 

ocr •• Jv °ver oss nu le>vande den 
g!. förlusten går ut! 

vj • ,er °lr6(lsfreden i Versailles ha 
pers 

6 k°mmit ur 'fläcken. Om en 

^eu n\S°m Un<ler de tre à fyra sista 
perjf utamför händelsernas 

lisati11 återvände till civi-
fr4nv 

nens
o 

centra och efter sin långa 
ttinJ!*0 ^nyo torjade studera tid-
världPT1 

a 'ir„^ kunskap om vad 

man på med dessa saker ännu? Hade 
de gångna åren gått så spårlöst för
bi, att ingenting blivit uträttat? 
Svulto alltjämt Tysklands mödrar 
och barn, fortforo skändligheterna i 
Ruhr, och måste Europa ännu bevitt
na hur ett helt folk sänkts i den 
bil traste förödmjukelse, emedan dess 
män fyllt sin plikt mot hem och fos
terland ? 

Med alla dessa de gångna årens 
missräkningar inför ögonen inbjuder 
knappast den alltjämt pågående kon
ferensen i London till några närmare 
tydningar. Alltför många gånger 
är misstaget begånget att betrakta 
lösa uttalanden och förslag som mäns 
giltiga och målmedvetna ord. Efter 
Versailiesfördraget ha vi upplevat 
mycket — i fantasien. Vi ha sett 
Frankrike vakna till besinning och 
Tyskland resa sig ur sin förnedring. 
Vi ha sett världen bli sig lik igen 

- i våra drömmar. 
Och vi kunna lugnt fortfara att 

sova och drömma. Ty löper Euro
pas skepp någonsin in i fredens hamn 
skola jubelropen nog. komma oss att 
vakna. 

nu förehade, skulle han tro 

V ick*11118' ân rätt? Läste 
varn .e^'er tre à fyra års från-0 T)r / J a>i.o xiatii-
It; sarama nyheter som för-
Wlige 

S at[cs^ndsfrägan, som ovill-
lôstting avgöras och på vars 
'•intade ^ ®uroPa m©d otålighet 
Sakrik ^ uhroekupationen, om 
Stryck l ra^' 0111 Tysklands 
V arrao(l' om en ny kon-
tela Ul3 "j1 satt till sin uppgift, att 

^la fr* lSa för yår världsdel så 
V; 

ragor? 
ar det 

verkligen möjligt? Höll 

6n dröm. 
Av Olive Schreiner. 

En Själ stod på stranden av Livets 
flod och måste passera den. 

Först fann den ett rö och försökte 
komma över med det. Men röet brast 
när Själen stödde sig däremot. Så 
fann Själen en stav och försökte 
komma över med den; och den skar
pa spetsen sjönk ned i sanden och 
Själen arbetade för att draga upp den 
men kunde icke, och så stod han där 
i vattnet vid sin stav. 

Så gick han ut och fann en tjock 
bred planka och sade: Med hjälp av 
denna vill jag gå över floden. Och 
han gick ned i vattnet. Men plan
kan var alltför livlig av sig, hon flöt 
så fort, att hon nästan tog fotfästet 
från Själen. 

Och Själen stod på stranden och 
klagade: "O, Livets flod! Hur skall 
jag komma över? Jag har prövat 
alla stöd ocih de ha svikit mig!" 

Och Floden svarade: "Gå över mig 
ensam." 

Och Själen gick ned i vattnet och 
passerade floden ensam. 

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

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

Olive  Schre iners  l iv  ocf )  
arbete. 

6n äkta mans vittnesbörd om cn snillrik hustru. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Vänsår svida längst. 

När du bjuden är som gäst 
pröva värdens öga mest. 

Det är den dyraste soppan man 
äter för ingenting. 

Med friska rosor och unga flickor 
skall man ej leka länge. 

Ridande sven vill hava åkande mö. 

Högt upp över den stora Karoo-
öknen i Kapkolonien i Sydafrika 
finnes en klippa helgad åt minnet 
av Olive Schreiner, en av 19:de sek
lets främsta kvinnor, och utvisande 
hennes grav. Icke långt därifrån, på 
toppen av en av Matopposkullarna, 
är en granitvård över en annan en
staka grav — Cecil Rhodes'. Man 
kan säga om dessa två gravar, att de 
symbolisera olika slags makt. Cecil 
Rhodes var mannen som grundlade 
välden och herradömen, skaparen av 
materiella värden, under det Olive 
Schreiner var pioniär på det etiska 
området, skapare av andliga värden. 

Dessa fakta förtjäna en erinran, 
när nu "Olive Schreiner's liv" utgi
vits, skildrat av hennes make, S. C. 
Cronwright-Schreiner, och upplivan
de minnet av den hänryckning hen
nes "Dreams and Allegorie", för att 
icke tala om "The Story of an afri-
can Farm", väckte för ett 30-tal år 
sedan. Boken är tillägnad Havelock 
Ellis, en av hennes hängivnaste be
undrare och vänner. 

Olive Schreiner var en född rebell, 
med öppen blick för tidens missför
hållanden, icke minst för kvinnans 
skeva ställning i samhället. Hennes 
bok "Woman and Labour" beteck
nas ju som ett "standardwork". Den
na kvinna med de farliga faddergå
vorna: en öppen blick, ett varmt 
hjärta och en skarp tunga, var det 
sjätte av tolv barn i en wesleyansk 
prästfamilj i en sydafrikansk vild
mark. Hon föddes 1855 i en hydda 
med lergolv, och hennes minnen från 
barndomen bära prägel av den bittra 
miljö hon växte upp i. Uppvuxen 
verkade hon som lärarinna i boerfa
miljer i grannskapet och skriver själv 
härom: "De bästa och rikaste åren i 
mitt liv, när jag lärde mig och ut
vecklades mest, var när jag som en 
liten fattig guvernant med 25 pund 
om året, knöt mina skor med röda 
flanellsremsor, därför att de eljes 
skulle ha fallit av mig." 

En lättnad från dessa bekymmer
samma förhållanden kom, när George 
Meredith,, då föreståndare för för
läggarefirman Chapman och Hall i 
London, skrev ytterst gynnsamt om 
manuskriptet till "The African 
Farm". När hon reste till England 
1881, sammanträffade hon bland an
dra med Herbert Spencer och W. E. 
Gladstone, hälsad av dem båda med 
sympati, W. T. Stead, utgivaren av 

Rewiew of Rewiews" hälsade henne 
som den himlasända profetissan. Ar
thur Symons började en tribut till 
henne: "Dagarnas dagar ... Nu kan 
jag fatta allt som kan sägas om kvin
nan, om den stora kvinnan, och jag 
känner att Olive Schreiner är den 
största av dem alla," 

När Olive Schreiner 1889 återkom 
till Afrika, sammanträffade hon med när' 

Cecil Rhodes, och uppger själv att 
hon på ett oförklarligt sätt kände sig 
sympatiskt stämd gent emot honom. 
Men hon upptäckte snart hur grund
olika deras uppfattningar voro. "In-
födingsfrågan blev det stora tviste
ämnet, och Rhodes blev ursinnig", 
berättar hon. Utbrottet av boerkriget 
fann dem i motsatta läger, men Rho
des förlorade dock aldrig den aktning 
och beundran han kände för en så 
begåvad kvinna. Till och med efter 
hennes våldsamma anfall på honom 
i "Peter Halkett" nekade han att 
åtala henne. — "Jag "kunde icke", 
försvarade han sig inför sina upp
rörda vänner, "åtala författaren av 
"An African Farm", vad hon än be
hagade säga om mig." 

Även de religiösa förhållandena 
hade väckt Olive Schreiner's revolt, 
och ur en korrespondens hon en gång 
på 80-talet förde med en presbyte
riansk präst, Jcdin T. Lloyd, en av 
Sydafrikas vältaligaste predikanter, 
få vi . en intressant bekännelse om 
hennes religiösa ståndpunkt. — "Jag 
har aldrig varit i stånd", skriver hon, 
'att fatta Gud och människan och 

universum som skilda från varand
ra". —• Hon fortsatte: "Om ni frågar 
mig vad min religion är, så är det 
svårt för mig att svara, därför att 
vi mänskliga varelser ha icke format 
vårt tal för att uttrycka sådana tan
kar — men om jag måste finna ord 
därför, så skulle jag vilja säga: 
"Universum är Ett, och Det Lever"; 
eller, om ni föredrar äldre fraseologij 
skulle jag säga: Bet finns intet, 
utom Gud". 

Ni frågar om jag tror på Odödlig
heten. Jag kan icke uppfatta vare 
sig födelse eller död eller något, utom 
som enkla förändringar i en ändlös 
tillvaro — hur kan jag då tro eller 
icke tro på odödligheten i dess van
liga mening. Det finns intet, utom 
Gud. Om ni frågar mig vad som 
är iden praktiska betydelsen av den
na tro, så svarar jag att den gör mig 
livet oändligt dyrbart och berövar 
döden all dess fasa." 

Det var först vid 39 års ålder hon 
ingick äktenskap, som, trots förlu
sten av makarnas enda 'barn och hu
struns klena hälsa, väl kan betecknas 
som lyckligt. Maken beskrives som 
sympatisk, öm och uppoffrande. 

I Contemporary Review skrev vid 
hennes död Phyllis Bottome bl. a. 
följande: 

"Hon var en gäst och ett sändebud 
från gudarna. Våra vägar i livet 
skrämde och smärtade henne. 
Hon gav världen det sällsynta skå
despelet iav en fullkomligt oegennyt
tig själ, lidelsefullt verksam för de 
svaga och förtryckta . .. Hon var 
kärleksfull, hon var stridslysten, en 
outtröttlig arbetare och en stor konst-

(Eftertryck förbjudes.) 

Brott och straff. 
Av G. Th—n. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Åter har ett sådant där rättsfall 
inträffat, som osökt drager uppmärk
samheten till vår rättsskipning och 
vår strafflag samt kommer en att ön
ska att ett rättsskipningssystem fun
nes, vilket medgåve en smidigare an
passning till arten av de enskilda fal
lens natur och individens psyke än 
vad det nuvarande systemet och den 
nuvarande strafflagen tillåter. 

En fattig arbetarehustru uppe i 
Värmland anlade, såsom för någon 
tid sedan omtalades, eld i en av fa
miljen bebodd stuga, vilken tillhörde 
ett stort sågverksbolag. 

Den stackars kvinnan, som vid 
tillfället i fråga stod i beredskap att 
'bli mor, uppgav, då hon häktades 
och likaledes då hon rannsakades, att 
hon anlagt elden för att få slut på 
de massor av väggohyra, som gjorde 
bostaden olidlig för familjen. 

Emellertid har det från polisens 
sida antytts, att verkliga motivet för 
eldanläggningen skulle ha varit, att 
hustrun därigenom önskade utfå ett 
obetydligt belopp, för vilket famil
jens lösöre var försäkrat. Det må 
nu vara hur som helst med motivet 
för gärningen. Här stå vi uppenbar
ligen inför ett av de oändligt många 
fall, då vi måste önska att vi hade 
en icke på den juridiska vetenskapen 
och dess vedergällningsprincip vilan
de strafflagstiftning, utan en straff
lag, vilande på rent mänskliga grun
der, samt ett rättsskipningsväsen, 
som tillät efter psyke och individua
litet lämpade domar. 

Här i detta fall, som i så många 
andra, är det icke fråga om kronisk, 
d. v. s. verklig 'brottslighet; ett brott 
som detta är dikterat antingen av till
fällig abnormitet eller tillkommet 
blott på grund av en ögonblickets 
impuls. 

En modern strafflags uppgift bör 
givetvis vara dubbel : dels att skydda 
samhället för kronisk brottslighet 
och dels att straffa dylik brottslig
het samt därmed verka avskräckan
de. 

Kvinnan i Värmland kan enligt 
strafflagens mordbrandsparagraf bli 
dömd till lägst två och högst 10 års 
straffarbete. Den enda möjlighet 
för henne att undslippa fängelset för 
flera eller färre år, är att hon för
klaras otillräknelig. Men i varje 
fall rycker lagen henne för en längre 
tid, kanske för alltid, från familj, 
ifrån man och barn. 

Behövde det befaras, att denna 
kvinna, om hon kunde dömas villkor
ligt, ännu en gång skulle anlägga 
eld? Knappast, hon är tillräckligt 
varnad och straffad redan, hon är 
ingen samhällsfar.lig, kronisk brotts
ling, blott en stackars mor, som un
der ett svagt ögonblick begått en 
överilad och brottslig gärning. Men 
lagen vet ej av sådana mänskliga och 
naturliga synpunkter. Dess av den 
förträffliga juridiska vetenskapen 
formulerade paragrafer vet blott av 
två ting: brott, och efter linjal upp

dragna, generella strafflatituder för 
brott. 

Den domare, som sitter för att dö
ma i ett barnamordsmål, i ett s. k. 
otuktsmål eller i ett fall som det ovan 
relaterade, kan vara en människa, 
som vet, att den dom han fäller, be
tyder ruinerandet av en människa, 
vilken kunde ha återbördats till sam
hället, men vad kan han göra? La
gens bokstav är för honom den omut
liga lagen, som vid risk av förlust 
av ämbetet och därtill straff, måste 
följas. Det är på tiden att vi söka 
på allvar komma fram till en på mo-
därna och humana grunder fotad 
strafflags- och rätsskipningsreform. 
Vad vi behöva för att nå dit är 
mindre juridisk vetenskap, men mera 
människokännedom oeh framförallt 
mera mänsklighet. Vi behöva en lag
reform som bygger vidare på den 
villkorliga domens principer och som 
icke generaliserar brott och brotts
lingar, som icke utmäter straffet ef
ter fixa latituder, utan vilken lämnar 
rum för individuella domar. 

Vår nuvarande strafflag har, trots 
att-den torde vara en av de mest hu
mana i världen, alltför stort släkt
tycke med de gamla mosaiska veder-
gällningslagarne för att kunna kallas 
för modärn. 

Här skickas folk i fängelse, döm
da efter den juridiska vetenskapens 
linjalsystem utmätta straff, 10 år 
där, atta där, tva och ett halvt där 
o. s. v. Vad hänsyn tar lagen till 
om den som dömts icke är någon 
kronisk brottsling, utan en människa 
som i och med häktningen och avbi-
dan på rannsakningen redan straffats 
nog och som icke kommer att upp
repa sitt brott. Ingen! Den juridiska 
vetenskapen har portionerat ut straf
fet efter vedergällningsprincipens 
mått, och om ett liv ödelägges, en fa
milj ruineras, om moder ryckes från 
'barn, om förtvivlan och sorg, ja van
sinne och självmord bli följden av 
att lagen får ha sin gång, så skall 
lagen ha sin gång. Sådant kan icke 
kallas för modärn oclh 'human lag
stiftning. 

Det är på tiden att alla med in
tresse för samhällets och individernas 
välfärd förena sig i strävan för en 
rationell reform av vår strafflag och 
vårt rättsskipningsväsen. Den juri
diska vetenskapens linjalparagrafer 
måste reformeras, lagens orubbliga 
bokstav måste ersättas av smidiga 
direktiv för domarekåren, som ej 
blott lämna möjlighet för domare till 
en individuell anpassning av straf
fen, utan som ålägger dem en sådan 
individuell rättsskipning. 

Man behöver ej 'befara, att ett hu-
maniserande, och, om vi så få säga 
individualiserande av vår strafflag 
skulle sätta samhällssäkerheten i fa
ra, men därigenom skulle mången nu 
till olycka och förtvivlan dömd män
niska räddas åt livet och åt samhäl
let. 

Vi ha, det måste tacksamt erkän-
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nas, trots allt, hunnit en bit på vä
gen fram mot målet: humaniserai! 
lagstiftning genom den villkorliga 
-domen, särbehandling av unga lag
brytare och avskaffandet av det ve
derstyggliga dödsstraffet. 

Kan någon påstå eller bevisa, att 
i och med denna sistnämnda ohygg
liga strafforms avskaffande antalet 
mord stigit? Nej, tvärtom. Eller 
har brottsligheten ökats genom infö
randet av den villkorliga domen? 
Ingalunda. Detta visar till fullo, att 
de straffrättslärdas påstående, att 
sa mhii 11 .«säkerheten äventyras genom 
humanisering av strafflagarna är 
ohållbart, det är en lärd dogm helt 
enkelt. 

Vi behöva färre professorer i ju
ridik och -straffrätt bland lagstiftar
nes led och flera verkliga människor. 
Här är ett fält för bl. a. kvinnorna 
att gripa in på, i arbetet för en hu
manare rätts- och straffordning ha 
de en stor uppgift att fylla. 

Dc många skyldiga. 

Regeringen har tillkännagivit, att 
den har för avsikt att med all kraft 
ingripa mot den "fruktansvärda" 
smutspress som under de senaste åren 
växt upp i vårt land, särskilt med 
Stockholm som tryckort. Utgivarne 
av dessa tidningar skola, försäkras 
det, behandlas med all den sträng
het lagen stadgar. 

Nåväl, dessa personer måste be
traktas som samhälleliga skadegöra
re och behandlas därefter. Men de 
äro icke ensamma om skulden. Vil
ka boktryckare är det väl,-som be
fordra all denna smuts till trycket? 
Vilka de tidningsdistributörer och 
försäljare, som bidraga till dess 
spridning? Vilka de människor som 
anse den för en god och behaglig and
lig spis och som genom att köpa den 
göra det föraktliga geschäftet lönan
de och frestande? 

Regeringen kan visserligen med 
lagens hjälp lägga hinder i vägen 
för de ifrågavarande smutsalstrens 
verksamhet, men själva den anda, i 
kraft av vilken de uppstått och vun
nit spridning, ansvarslösheten, vin
ningslystnaden, det moraliska för
därvet, lämnas oberörd, och det är 
dock den vilken måste betraktas som 
själva roten och upphovet till det 
onda. Det är tydligen inte tillräck
ligt med en samhällelig renhållning 
i denna fråga, även en personlig så
dan är av nöden, ja, är den ojämför
ligt viktigaste. 
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Hill gamla Konga-

bälla. 

En färd till Kungälv — hur var
dagligt låter det ej! 

Och hur föga vardaglig är likväl 
ej den måleriska syn som denna en
ligt Nordisk Familjebok "nätta och 
trevliga plats" vid förgreningen av 
t-vänne älvar upprullar för våra ögon. 

Få av Sveriges äldsta stadsidyller 
torde ha bevarat sin prägel så orörd 
genom tiderna som gamla Konga-
hälla. Och dock är det väl knappast 
på staden med dess i grönskande 
trädgårdar inbäddade små hus eller 
ens på den gamla förvittrande bor
gen på fästningsholmens krön man 
närmast tänker, när man talar om 
Kungälv som en sevärdhet. Det är 
på utsikten över kullar; åsar och 
vattendrag, den utomordentligt väna 
och vackra belägenheten, de ogene
rade promenaderna genom skogar och 
Utefter älvbrädd, kort sagt på det 
ljusa, leende och angenäma intryck 
Kungälv i sin helhet omedelbart 
iskänker främlingen. 

Bara den lilla korta båtfärden mel
lan Bohus station och staden — vil
ken överblick av en enastående vac
ker natur ger den ej! Den breda, 
(Vassbrämade älven, bergens och kul
larnas .utsökt mjuka -linjering, det 
mäktiga inslaget av högvuxen barr
skog, belysningens trolska lek över 
landskapet-en skyig sommardag. 

Belysningens effekter är en av 
Kungälvs säregenheter. Än är det 
en kulle som skiner gloriaomstrålad 
fr.ami perspektivet, än ett fjärran hus 
•ovan lysande gröna ängar djupt inne 
i en bergglänta, än spegla sig rosiga 
skyar i de båda älv vattnen —• dessa 
stilla eller strida vatten som stundom 
kunna ligga som smält guld eller 
flyta som strömmar av rött vin där
nere mellan de låga stränderna. 

Kungälv på våren med sina blom
mande. trädgårdar är en dröm. 

Kungälv på hösten med sina sol
nedgångar en vision. Och sommar
tid, då allt står i sin fägring och 
skogar och marker dofta barr och 
blom erbjuder den gamla en gång hi
storiskt berömda staden en härlig och 
även flitigt frekventerad tillflykts
ort. 

En dag i denna stilla nejd är en 
väl använd dag. En ny påminnelse 
om den svenska naturens mångsidiga 
skönhet -—denna skönhet som endast 
har ett fel, den nämligen att ligga 
våra dörrar så nära, att vi icke våga 
tro på dess märklighet. Det behövs 
främmande, långväga profeters vitt
nesbörd för att vi skola få ögonen 
öppna för att den svenska naturskön
heten är en av de yppersta i hela 
-världen. 

Y. G. 

Världens egendomligaste fack-tid
skrift torde vara "Bettlarnes tidning" 
i Paris. Publikationen i fråga läm
nar meddelanden om alla under vec
kan förekommande och till stadens 
kyrkor förlagda familjefäster såsom 
bröllop och barndop. Även större 
begravningar tillkännagivas. Plat
sen utanför kyrkan måste vid alla 
dessa tillfällen betraktas som ett syn
nerligen gott operationsfält för bett-
1-arne. Tidningen meddelar även namn 
på personer, kända för sin välgören
het, de lämpligaste tiderna att be
söka dem o. s. v. och är tydligen lä
sekretsen till verklig praktisk nytta. 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

ffiörka ocl) ljusa dagar. 
Av H—t H—n. 

Det finns mörka och ljusa dagar i 
varje människas liv. Men de mörka 
behöva alls icke stå i samband med 
tråkiga händelser eller de ljusa med 
^angenäma och glada. I yttre måtto 
kan en mörk och ljus dag förlöpa på 
alldeles samma sätt. 

Det är ofta endast för själens öga 
,allt ter sig annorlunda den ena da
gen än den andra. Redan när man 
stiger upp — missmod. Badet fris
kar i rite upp, måltiden smakar ingen
ting, arbetet är mödosamt, alla vä
gar förefalla långa och alla männi-
iskor ledsamma. För husmodern har 
hemmet aldrig synts mera förfallet, 
de trasiga sfrumphögarne större, 
.silvret mera anlupet, skafferiet tom
mare, barnen ostyrigare, tjänarkraf-
ten, om det finns någon, ovilligare. 

På kontoret eller i affären möter 
den, som har sitt arbete utom hem
met, av en dov stämning, chefen är 
mörk som ett åskmoln, telefonen 
pinglar felsignaler eller endast för 
att förmedla obehagliga nyheter. Allt 
verkar motigt, mödosamt. Man är 
pedstämd utan att förstå huru, och 
ville gråta, utan att veta varför. 

Har även själen sin väderlek? — 
Kanske ock kanske icke! Men det 
tyckes verkligen som om den osyn
liga himlen inom oss vore utsatt för 
famma växlingar som den -synbara 
över oss. Omärkligt och av okända 
anledningar ha molnen dragit sig 
samman, och vi vakna plötsligt en 
,morgon, laddade med oro och elek
tricitet. Det behöves sedan endast 
den allra obetydligaste friktion för 
att urladdningen skall ske — i tårar 
eller blixt och dunder. 

Orsakslösa tårar! Orsakslös vre
de! Ett spontant, ohäjdhart utbrott, 

som man sedermera icke kan ursäkta 
eller förklara på annat sätt, än att 
man måst ge sin stämning utlopp, 
emedan man "kände sig sådan". 

Varifrån molnen komma? — San
nolikt av många anledningar.. Flyk-
/tiga, obeaktade intryck färga eftèr 
hand omärkligt av sig på vår grund
stämning och nedsätta tidvis, kanske 
utan att vi uppmärksamma det, vår 
.andliga motståndskraft. Andras fi
entliga eller ovänliga ord och tankar 
om oss spela även in. Vi höra. dem 
visserligen icke, men veta av dem än
då. Ty varken ord eller tankar dö 
ju spårlöst bort med vinden. En 
gång lössläppta föras de vidare av 
ljudvågorna för att slutligen nå oss 
på telepatisk väg. Ju överkänsli
gare och mera uppövat ett sinne är, 
desto mottagligare är det även för 
dylika intryck utifrån. Genom en 
,dörr eller en vägg strömmar exem
pelvis en stämning så stark, att man 
förnimmer den lika påtaglig som om 
man kunde se personen eller perso-' 
nerna därinnanför ooh läsa deras 
tankar. Vid ett annat tillfälle för
medlar själva luften en plötslig för
nimmelse av obehag. — Varifrån 
kommer den? Man vet icke! Eller 
man vet, i det tanken får en oväntad 
kontakt, en viss person framträder 
utan all anledning och under stegrad 
olustkänsla, för ens inbillning, och 
med stöd av kombinationsförmågan 
lyckas man stundom avgöra att käl
lan till den oangenäma förnimmelsen 
härmed är funnen. Mycket ofta till 
och med händer det att verkligheten 
senare bekräftar riktigheten av dy
lika starka ingivelser. 

Det ligger därför något mycket 
troligt i antag-a ndet att det stundom 

<?, 
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D Ä R F Ö R  
att VISKAFORS GUMMIKLACKAjR 
äro tillverkade av extra prima material 

D Ä R F Ö R  
att de äro oöverträffliga i form och utfö
rande, äro de nutidens bästa klackar. Köp 

D Ä R F Ö R  
uteslutande 

V I S K A F O R S  

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET 
VISKAFORS. 

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

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

A K T I E B O L A G E T  

GOTEBORGS 
GÖTEBORG 

BANK 
100 avdelningskontor i västra och östra Sveri 

Grundad år 1848 
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Emottager penningar å Sparkasse-, kapital- och depositioners^. • 
.. ^ ""SraKninsr till l -

gallande ranta. " "0gsts 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. medel, enskil(ji 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

i olika sorters modeller 
och kvalitéer köper ni 
alltid billigast hos 
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om också icke alltid just är andras 
fientliga, antipatiska eller ovänliga 
sinnesstämning gent emot oss, som 
.förorsakar oss en mörk dag. Eller 
;att det är 'ljusa, goda och vänliga 
tankar som en annan dag komma oss 
att vakna med stärkt livsmod och 
.glädjens friska fläktar över vår håg. 
Hela världen förefaller fästligt ny. 
Vi skulle vilja sjunga. Badet verkar 
ljuvligt stärkande, maten smakar 
utomordentligt, strumpor och silver 
förefalla att vara i bästa ordning, 
barnen äro älskliga som änglar, pro
menaden är en njutning, och alla 
människor se så vänliga ut, att man 
kunde ta dem i famn. På kontoret 
eller i affären slår en hjärtlig stäm
ning emot en, chefen strålar som en 
sol, och arbetet är så intressant att 
man endast längtar att få taga i tu 
med det. Alla tänkbara trevliga 
människor ha kommit på idén att te
lefonera — angenäma, viktiga, in
tressanta nyheter, som stimulera ar
betshåg och energi. Kring den obe
tydligaste händelse, det enklaste ord 
strålar en sällsam gloria — återske
net från vår egen ljusa sinnesstäm
ning. 

Skulle vi alltså vara maktlösa of
fer för vårt inre stämningsliv — ly
diga instrument för de mörka och 
ljusa dagarnas skiftande musik? — 
I viiss mån, ja! Vi kunna icke ute
stänga hela den växlande skala av in
tryck, som på hemlighetafulla vägar 
nå oss, vi kunna icke befalla solen 
stråla på vår inre himmel, när denna 
är mulen, lika litet som vi kunna 
flytta molnen, som skymma solljuset, 
på det firmament, som välver sig 
över våra huvuden. Men vi kunna 
komma därhän att taga dagarnas 
växlingar med samma relativa lugn 
som väderleken. Är dagen mörk bör 
man ej tillmäta sin sinnesstämning 
för stor betydelse. Den är av över
gående natur. 

1 dag är det den kvalfulla stäm
ningens, de orsakslösa tårarnas, den 
bittra ensamhetens dystra dag. Men 
i morgon lyser solen ånyo, rymden 
därinne är hög och ljus, och det är 
en lust och fröjd att leva. 

Råd t»U de 
gamla. 

En läkare i London, doktor A. 
A. -Lapihorn Smith, utgav nyligen 
en skrift med följande titel: "Huru 
skall man leva lycklig och nyttig 

ochcjldtt 

SFÖOBTCL, ^AA/LLAAJT 

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

Kungstorget. 

A.-B. 

i&etfiutes Cfîoôon 
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Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger, 

Smakfulla Kransar 
från 

Hilda Henrikssons Blomsterhandel 
Ö. Husargatan 37 

Tel. 4250 

mellan sextio och nittio år?" Här 
nedan återgivas i sammandrag några 
av hans speciella föreskrifter för 
mannen — och kvinnan, naturligtvis 

- över sextio år: 
1. Håll födomängden nere. Tre 

mål är bättre än fyra, men två är 
bättre än tre. 

2. Öka vattenmängden. Varken 
en stad ellér en stadsbo kan hålla 
ett avloppssystem i gång utan en 

vattenledning. 
3. Två promenader om dagen, äro 

bättre än en varannan dag. 
4. Om ni vill hålla er ung, så var 

tillsammans med ungdom. 
5. Var verksam. Arbeta flitigt 

sex dagar ooh vila ordentligt den 

sjunde. 
6. Om ni en solig mergon får syn 

på en bekväm länstol, så gå förbi den 
och tag i stället en promenad. Hjär
tat blir starkare genom krappsrore-
•se och svagare genom sysslolöse^ 

7. Sök icke vid uppnådda s«1® 

år att värma upp en kall säng 
kroppsvärmen. Det är billigare ^ 

går fortare att värma upp "'lp 

med en stor varmvattenflaska. 
8. När ni närmar er sextio ar 

ni kanske förr varit våidslös ro ^ 

yttre, börja då att kläda ei 
kommer er att se bättre ut, och ^ 
ert välbefinnande, " och man 

-t . cirr Vet A1 J 
kry, som man kanner sig, . 

Ett par varma bad ^ i vee " 
göra er hy ungdomlig. 
" 10. Låt icke -förarga er. 

11. Förvandla ^ 
ett museum av konst-sa- e ^ 

kviteter. Lyckan står i o® - ^ 

hållande till antalet onytt B 

ni äger. 
12. Om ni icke bar ^affa 

sättning vid sextio år» för någ0^' 
er då en, eller börja vurm<» ^ 

13. Kräfta, lnnginfla® 0 

influensa äro 
dödsfall 

• ̂vudorsakerna^ 

mellan 60 och • ^ ^ 

lider av någon a v 
dessa 

,kdo-

våra ljus- och «ät.»-; „„»t» 
O. 

jaif <"»' ' 

Gar<Hner Solen bleker! tyger, Möbeltyget' 
" i* åratal dess in ver an. ^ 

Presisera godhetsfullt va .. ^eX) 

KOINSTFLITEIN, Avenyn, Ci ° 

Prover sändas T* 2" O Ï 0 

Offentlig 
K V I N N O R N A S  

nöjen. 

Lilla Teatern.  
Varje afton kl. 8. 
Söndag T °ch 9-

Bröllopet på Solö. 

jjottskogens FriiiiftslßsiBr 
denväderlek, för sista gången 

sanl Selma Lagerlöfs 

kl. 8 e. m. vid gynn-

D  I I  N  U N  G  E  N  

A 

T I D N I N G  

Kräftsjukdomcn. 
Bur uppstår hräfta? r>ur förehomnies den? 

,jarlunchar nian bäst? 

V,\otngàtbsvîllan •Slotfsfiogen 
1-sta 61. matsaisf oeft fcondUotii 
«toettng. TYlusiü dagligen, fjol-, 
irets priser sänkta med 20—2S °l0. 

V. tel. mes. 

Pîta 23anôets Restaurant 
Kungsgatan fl- « telefon J07S9. 
Siottsfcogen, vib stora dammen. 

C— 

mar, så -smitta icke edra vänner. Om 
ai icke lider därav, så låt edra vän
ner icke smitta er själv. 

14. Bakterier finnas överallt, och 
je söka efter människor med svag 
läk. Ett fetthjärta är svagt, håll 
M mager. Bakterier söka även efter 
bleka människor, håll er rödblom-
mi2. 

(S. A. P.). 

PAstyrkan i London räknar 20 
kvinnliga funktionärer. Antalet sy
nes försvinnande litet, när man vet, 
att -samma organisation omfattar 
23,000 manliga befattningshavare. 
Det från kvinnoMll ständigt fram
förda kravet på en ökning av de 
kvinnliga polisfunktionärernas antal 
kommer med visshet att efter hand 
rinna beaktande. 

•D®, som är domare mellan två 
vänner, mister den ene. 

Det är icke vänner alla, som le. 

Man har i England inlett ett full
ständigt fälttåg mot kräftsjukdomen, 
ett 1 alttåg i vilket icke blott -läkare
vetenskapens representanter utan 
även den stora allmänheten deltager 
den senare genom insamlade enorma 
penningbidrag. 

Resultaten av detta härnadståg 
börja visa sig i populära och veten
skapliga avhandlingar med redogö
relser för gjorda undersökningar och 
rön. Ännu är dock, visst icke, det 
dunkel som omger denna den gåt
fullaste av sjukdomar skingrat, och 
nagra botemedel utöver dem kirur
gien förfogar över hava icke kunnat 
påvisas. Emellertid vill det synas, 
som om man icke stode alltför långt 
i I rån åtminstone det delvisa besva
randet av frågan hur kräftsjukdo
men uppstår och hur den förekom-
mes. 

En av de avhandlingar inom" den 
moderna engelska kräft-forskningen, 
som tilldragit sig det livligaste in
tresset -även på vetenskapligt håll är, 
egendomligt nog, författad av en 
lekman på området mr ,T. Ellis Bar
ker, vilken eljest gjort sig ett be
römt namn söm politisk skriftställa
re särskilt i fråga om världspolitiska 
problem. 

Hans arbete om kräftsjukdomen 
har fått ett varmt erkännande i ett 
förord av en av den engelska läkare
vetenskapens främsta representanter, 
sir Arbuthnot Lane. Aven en mängd 
andra framstående läkare vitsorda 
i pressen mr Barkers arbete, "bak
om vilket måste ligga ett ingående 
studium av allt som skrivits om 
kräftsjukdomen på de tre världs
språken." 

—- Långsamt men säkert, skriver 
en kräftspecialist i sin recension över 
Barkers bok, börja vi få ett grepp på 
kräft-demonen. Det märkliga som 
hänt är att vi funnit vissa kräfta-lst-
rande -ämnen. Sådana innehållas i 
tjära, i fotogen, i sot, i vissa anili-n-
färg-er och arsenikpreparat. Förut
sättningen för att de skola framkalla 
kräfta är emellertid, att huden under 
långa tidsperioder utsattes för deras 
skadliga påverkan. 

Risken att genom dem ådraga sig 
den fruktade sjukdomen är sålunda 
minimal för de flesta människors 
vidkommande ooh finnes egentligen 
endast, och blott till en viss grad, 
inom några industrier och yrken. 
Kräftans allmänna förekomst och 
dess angrepp företrädesvis mot inre 
organ, vittnar emellertid om, att det 
måste finnas många andra sjukdoms-
alstrare, vilka nå oss icke genom 
huden utan på inre vägar och vilka, 
sedan de under lång tid undergrävt 

kroppens hälsa och motståndskraft, 
slutligen giva upphov till kräfta el
ler någon annan svår sjukdom. 

Mr Barker — och sir Arbuthnot 
Lane ger honom här sin fulla till
s-lutning — håller före, att kräfta 
uppstår på grund av en långsam för
giftning av människoskroppen, för
orsakad av otjänlig föda och ett ohy
gieniskt, mot naturens lagar stridan
de levnadssätt. Från auktoritativt 
vetenskapligt håll har redan förut 
påpekats det märkliga förhållandet, 
att vilden icke känner kräftsjukdo
men detta den civiliserade mänsklig
hetens gissel. Mr Barker fäster åter 
uppmärksamheten på detta faktum 
och söker en förklaring. Vildens 
matsmältning, förklarar han, funge
rar oklanderligt tack vare hans enkla, 
sunda kost och hans rörliga liv i det 
fria. Hans föda är färsk, lättvin
digt tillredd och består i stor ut
sträckning av frukt. Allt detta be
tyder att den är vitaminrik. Genom 
det fria strapatsrika livet är hans 
muskelsystem kraftigt utvecklat, 
även den del därav, som är lokalise
rat till buken och medverkar vid mat
smältningen. 

Den civiliserade människan är be
tydligt sämre ställd i dessa hänseen
den. Genom den omständliga till
redningen, långvarig kokning och 
stekning, förlorar hennes föda- en be
tydande del av sin liv- och hälsogi-
vande vitaminhalt. Detsamma sker 
genom de olika slagen av konserve
ring, saltning, insockring, sterilise
ring o. s. v. Osannolikt är icke fram
håller' mr Barker att bland de kemi
ska ämnen, som användas vid kon
servering, finnas ännu icke fastställ
da, direkta kräftalstrare. Denna till 
icke oväsentlig del otjänliga föda 
omhändertages sedan av en dåligt 
och långsamt fungerande matsmält
ningsapparat, vilken lämnas utan 
hjälp .av de genom ett stillasittande 
liv förslappade bukmusklerna. Av
fallsämnena kvarstanna alltför länge 

kroppen och påföra den en sig lång-
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samt utvecklande förgiftning, där
med beredande en ypperlig jordmån 
för kräftsjukdomen och dess gelikar. 

Det enda sätt, som står oss till 
buds, att förhindra uppkomsten av 
kräfta är, förklarar mr Barker, att 
vi resolut bryta med våra gamla va
nor ooh övergå till ett enklare kost
håll och ett naturenligare levnads
sätt. Yi måste framför allt tillföra 
vår kropp en vitaminrik föda, icke 
konserverad utan huvudsakligen 
färsk och icke alltför invecklat till-
lagad. Där så är möjligt böra frukt 
och grönsaker förtäras råa. Vidare 
måste matsmältningen befordras och 
stärkas genom ett rörligt, muskelsy
stemet utvecklande liv. Kort och 
gott, om hälsan verkligen betyder nå
got för oss måste vi offra en del av 
vår vällevnad och — det kan icke 
hjälpas! — i fråga om vårt levnads-

Hntia friberg-' — en 

förlorad möjlighet. 

dag sitter här och tänker på den 
märkvärdige unge man från Öster
götland, som ville bli hembiträde. 
^ nglingen ifråga är en psykologisk 
gåta. Att en pojke, som tröttnat på 
-att läsa, -en vacker dag rymmer med 
första bästa skuta är en alldaglig 
händelse. Men att han kläder sig i 
säck och asko — ty vad annat kan 
väl en kvinnodräkt vara för en man 

-och ger sig ut på landsbygden för 
att tjäna som hembiträde är en split
terny tilldragelse. 

Som var man vet fick det lovande 
uppslaget -ett snöpligt slut. Redan i 
^Nitssjö lade en skarpögd polis van
tarna på det förklädda hembiträdet 
"Anna Friberg från Värmland" och 
ställde om att det fick återtaga sin 
naturliga hamn. 

Kan ett dylikt ingripande beteck
nas som rättvist? Undertecknad fin
ner det icke. I en tid, då kvinnorna 
i nästan obegränsad utsträckning 
äga tillträde till manliga tjänster och 
ämbeten fordrar rättvisan att även 
männen .allt efter håg och böjelse 
lämnades fritt tillträde till kvinnliga 
banor. 

Ur denna synpunkt gör det mig 
ont om "hembiträdet Anna Friberg" 
-— alias den unge östgötastuderanden 
från Linköping. Ynglingen är en 
pioniär för mannens nya rättigheter. 
I tusentals år har hans släkte suttit 
•och slavat över Livius och Euclides, 
utan en tanke på att bryta sig ur sin 
fångenskap. 

Men en dag vaknar en ung man 
till besinning. Han känner sig icke 
tillfredsställd med sina (begränsade 
manliga rättigheter. Hans håg är 
icke att studera. Den enda bok som 
intresserar honom är kokboken. Att 
få bli hembiträde, laga. mat, diska, 
skura golv, sköta små barn är hans 
högsta önskan i livet. Ooh efter allt 
det käbbel i jungfrufrågan han hört 
tror han att, tiden är mogen att på 
detta område taga emot mannen. 

Men han kunde icke såsom de 
kvinnliga pioniärerna kortklippa sitt 
förut kortklippta hår och dymedelst 
markera sin ställning som framstegs
man. Hän lånade därför i stället 
hela det kvinnliga höljet. 

Detta var kanske hans taktiska 
misstag. Och på det råkade han fast. 

Han torde vid detta laget ha åter
tagit sin naturliga skepnad. Man 
har lyckats avkläda honom den 
kvinnliga hamnen, men har man ock
så lyckats utrota hans kvinnliga håg? 
Eller skall "Anna Friberg" en vac

ker dag låta se -sig som han är bland 
de platssökande på hembiträdesmark
naden? 

Och om så — hur skola våra fruar 
ställa sig till saken? Männen hava 
öppnat sina kontor och affärer för 
den frigjorda kvinnan. Skola hus
mödrarna lika generöst öppna sina 
kök och barnkammare för den fri
gjorde mannen? 

Qui vivra — verra! Det skall bli 
övermåttan intressant tror Eder för
bundna 

Hayna Peters. 

I MODERNA NYHETER i |  
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"Don är borta". 

sätt i tillämpliga delar närma oss 
vilden ! 

Det kan tilläggas, att mr Barker 
själv fullständigt reparerat sin egen 
brutna hälsa och återvunnit kraft 
och energi genom att leva så som han 
i sin bok söker lära andra. 

Edith MacMillan. 

På Heinemanns förlag i London 
har utkommit en serie studier och 
essayer av John Galsworthy. Stu
dierna med ämnen hämtade direkt ur 
verkligheten, berättade stillsamt och 
utan starka ord präglas av ett så 
djupt deltagande med dem som av 
ett eller annat skäl icke äro vuxna 
livet eller s-om lida, att också läsaren 
står gripen inför deras öden, hur all
dagliga dessa än i sig själva äro. 

På ett trettiotal rader berättar han • 
om Herd, en arbetare i byn. 

Herds hustru är sjuk, men arbetet 
på landet måste gå sin gilla gång, 
även -om det är sjukt i huset, ja, även 
om Döden stiger -över dörrtröskeln. 

— Det var tredje kvällen därefter, 
fortsätter Galsworthy sin berättelse. 
Vi hörde osäkra fotsteg på veran
dans stenplattor och sedan liksom ett 
skrapande ljud utmed träbågen till 
det breda öppna fönstret. En av oss 
drog gardinen åt sidan -och såg ut. 
Herd stod -där i det klara månljuset 
barhuvad och med oredigt hår. 

Han kom in och utan att tyckas 
egentligen veta vart han gick ställde 
han sig bredvid den öppna spiseln, 
lyfte upp sin mörka hand och slöt 
den om spiselhuvens kant. Liksom 
återkommande till sig själv sade han: 
"God afton, herrn <— god afton, 
frun". — Och därefter ingenting 
mera för en dryg minut, men hans 
hand, som slutit sig kring en liten 
porslinspjäs, vred den utan uppehåll 
runt under det -att tårarne runno ut
för hans fårade ansikte. Plötsligt 
sade han: "Hon är borta". Hans 
hand fortsatte att vända och vrida på 
den lilla porslinspjäsen och .tårarne 
att rinna. Och sedan gick han stapp
lande ooh vacklande som en drucken 
ut i månskenet. Vi sågo honom gå 
över gräsplanen, följa gångstigen och 
öppna grinden — slutligen dogo hans 
fotsteg bort -där ute på fältet och 
hans gestalt smälte tillsammans med 
den mörka skuggan från järneks
häcken. 

för handvirking och 
handstickning --
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Sorgens färg. 

Hos nästan alla folk finner man 
ett uråldrigt bruk, att anhöriga till 
en avliden även i yttre måtto visa 
sin sorg genom anläggande av en 
särskild sorgdräkt. 

Hos oss i västerlandet är, som be
kant, sorgens färg djupsvart och 
halvsorgens grå eller svart-vit. Ja
panerna sörja däremot med gult, un
der det att åtminstone i några delar 
av Kina sorgfärgen är vit. Man vill 
härmed -antyda den bortgångnes rena 
och fläckfria levnadsvandel. 

Före kriget märktes för övrigt en 
strömning i Frankrike till förmån 
för införandet av en vit kvinnlig 
sorgdräkt. Man fäste uppmärksam
heten på en grundtradition i -denna 
riktning. De franska kvinnorna ha
de tidigare sörjt i vitt, ända tills Ka
tarina av Medici på sin tid införde 
den dystra svarta sorgdräkten. 

Negern och abyssiniern sörja med 
grått, ty jorden åt vilken, enligt de
ras åsikt, det mänskliga stoftet för 
evigt anförtros, har denna färg. 

Egyptiern -bär gul sorgdräkt. Han 
har valt -den med hänsyn till att den 
klädnad, som den döende naturen, 
när hösten kommer, iför sig, är gul. 
Syriern vars sorgdräkt är himmels
blå, vill därmed angiva den plats h-an 
önskar, att den bortgångnes själ .skall 
få till evig vistelseort. 

E S T P  A 
UTSÄLJES EXTRA BILLIGT 

J .  B L I X T S  S K O A F F Ä R E R  
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rummet. 
utbrast fru Ames hårt. 

Jag vill inte att hon kommer. Håll 
henne härifrån. Och berätta henne 
icke om mitt illamående. Om hon 
frågar efter mig så säg bara att jag 
vill vara i ro. 

Hennes stämma dog bort under de 
sista orden, och det var endast med 
yttersta ansträngning Simmonds 
fick henne ledd in i sovrummet. Där 
sjönk hon ihop i hennes armar. 

Trots mottagna order hade Sim
monds redan beslutit att underrätta 
Lilith om moderns svimningsanfall. 
Tjänarinnan hjälpte fru Ames i säng 
och gick därpå omedelbart ned i 
trädgården för att berätta dottern 

det passerade. 
Denna ville genast skynda upp till 

modern, men Simmonds hejdade 

henne. 
— Nej, fröken, gå icke ditupp, 

bad hon ivrigt. Fru Ames har ut
tryckligen förbjudit mig att säga er 
att hon var opasslig. Hon sade att 
hon endast ville ha ro, och hon sade 
det så bestämt att jag tror det var 
hennes allvarliga mening. 

Lilith blev stående och såg bekym

rad på tjänarinnan. 
— Svimmade hon? Är hon verk

ligen sjuk eller bara trött? frågade 
hon snabbt. 

— Hon svimmade icke riktigt, men 
såg så medtagen ut. Och det före
föll som om hon icke önskade att nå
gon skulle få veta om det. 

Lilith rynkade pannan. 
—• Skall jag hämta doktor Mallo-

ry, fröken? 
Nej, icke förrän jag sett henne. 

Lilith anade redan att det snarare 
var ett andligt än fysiskt lidande 
som var orsaken till moderns opass-
lighet. 

Hon visste att fru Ames varit på 
The Towers i den bestämda avsikten 
att få till stånd ett samtal med sir 
George Paradine. Och hon gissade 
att modern icke allenast erhållit 
detta samtal utan att det även var 
anledningen till hennes plötsliga 
svaghet. 

Lilith förstod att hennes farhågor 
varit berättigade. T stället för att 
vinna sir George, som hon hoppats, 
hade denne meddelat ett eller annat 
som förorsakat denna djupa förtviv
lan. 

Vad kunde det vara? 
Att fru Ames varit vänligheten 

själv kunde icke betvivlas; och hit
tills hade sir George icke utbrett nå
gon skandalhistoria om dem. Varför 
hade -då detta samtal fått -ett så 
olyckligt resultat? 

Oavsett moderns stränga förbud 
gick Lilith likväl upp till henne. 
Men varnad av tjänarinnans ord tit
tade hon endast helt försiktigt in i 
sovrummet, ångestfullt iakttagande 
den skröpliga gestalt som låg ut
sträckt i sängen, med slutna ögon 
och ett om den djupaste förtvivlan 
talande uttryck i sitt ansikte. 

—• Mamma! undslapp det ofrivil
ligt- den unga flickan, vilkens hjärta-
svällde av medlidande vid denna syn. 

Till hennes förskräckelse for fru 
Ames ihop och betraktade sin dotter 
med en sådan dödsångest att Lilith 
ovillkorligen ryggade tillbaka. 

Vad hade hänt? Vad kunde sir 
George Paradine ha sagt, som fått en 
så fruktansvärd verkan? 

Ett ögonblick stod Lilith tveksam, 
därefter störtade hon fram till sän
gen. 

Men modern vände henne ryggen 
som ville hon stöta henne tillbaka. 

— Mamma, vad har hänt? Vad 

har sir George Paradine sagt dig? 
frågade hon upprörd. 

Modern gjorde en avvärjande åt
börd utan att svara. 

Lilith vände sig om och närmade 
sig dörren. Men plötsligt reste sig 
modern i sängen med oväntad och 
feberaktig energi. 

— Vart skall du ta vägen? fråga
de hon häftigt. Till sir George Pa
radine? Jag förbjuder dig det, jag 
förbjuder dig. Om du gör det. dödar 
du mig. Hör du, jag förbjuder dig 
att någonsin mer tala med den man
nen! 

Hennes ögon glänste i feber ooh 
stämman väste av sinnesrörelse. 

Vad Lilith är halft i sinnet, var 
det henne omöjligt att trotsa ett dy
likt förbud. Och med böjt huvud 
smög hon sig sakta ut ur rummet. 

IX. 

Dagen efter fru Ames besök på 
The Towers avlade sir George Para
dine visit på Old Court för at-t efter

höra den gamla damens tillstånd. 
Bletchley underrättade honom att 

hon icke var allvarligt sjuk, ehuru 
hon alltjämt låg till sängs. När 
fru Ames fick vetskap -om hans be
sök, frågade hon ivrigt om han träf
fat Lilith eller frågat efter henne, 
och syntes lugnad, då detta -ej varit 
förhållandet. 

Simmonds betraktade sin husmo
der med ohöljd nyfikenhet, där hon 
satt upprätt i sängen med en ibricka 
framför sig och skrev den ena sidan 
efter den andra i ett synbarligen 
oändligt långt brev. 

Tjänarinnan väntade med spän
ning på order att få ombesörja denna 
skrivelse, men hon blev bedragen. 

Sent på aftonen, när lamporna vo
ro tända och Simmonds redan bort
sänd av fru Ames, kom Lilith ut ur 
matsalen från sin ensamma middag 
och fick plötsligt syn på en mörk, 
spöklik skepnad i trappan till den 
skumma vestibulen. 

I den svaga belysningen igenkän
de hon icke genast modern. Men så 
snart det blev henne klart, vem den 
hemlighetsfulla gestalten -var, sprang 
hon fram och ropade ångestfullt: 



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

MOMNUKI 
K R E D I T i K T I E  B O L A G E T  

GÖTEBOKft - STOCKHOLM - MALMÖ 

A v d e l n i n g s k o n t o r  
ö v e r  h e l a  l a n d e t  

Egna fonder Kr. 182,000,000:— 

Gottgör å insatta medel 
högsta gällande ränta 

Telegramadress 
" K  r e d i t b o l a g e t "  

(In), gen. Göteb. Tandläkaresällskap) 

Tandläkare Anne-Marie Heijde 
Vasaplatsen 1. Telefon 15500. 

Rådfrågning; Vard. —1h3, övriga 
tider efter avtal. 

nas, trots allt, hunnit en bit på vä
gen fram mot målet: humaniserai! 
lagstiftning genom den villkorliga 
-domen, särbehandling av unga lag
brytare och avskaffandet av det ve
derstyggliga dödsstraffet. 

Kan någon påstå eller bevisa, att 
i och med denna sistnämnda ohygg
liga strafforms avskaffande antalet 
mord stigit? Nej, tvärtom. Eller 
har brottsligheten ökats genom infö
randet av den villkorliga domen? 
Ingalunda. Detta visar till fullo, att 
de straffrättslärdas påstående, att 
sa mhii 11 .«säkerheten äventyras genom 
humanisering av strafflagarna är 
ohållbart, det är en lärd dogm helt 
enkelt. 

Vi behöva färre professorer i ju
ridik och -straffrätt bland lagstiftar
nes led och flera verkliga människor. 
Här är ett fält för bl. a. kvinnorna 
att gripa in på, i arbetet för en hu
manare rätts- och straffordning ha 
de en stor uppgift att fylla. 

Dc många skyldiga. 

Regeringen har tillkännagivit, att 
den har för avsikt att med all kraft 
ingripa mot den "fruktansvärda" 
smutspress som under de senaste åren 
växt upp i vårt land, särskilt med 
Stockholm som tryckort. Utgivarne 
av dessa tidningar skola, försäkras 
det, behandlas med all den sträng
het lagen stadgar. 

Nåväl, dessa personer måste be
traktas som samhälleliga skadegöra
re och behandlas därefter. Men de 
äro icke ensamma om skulden. Vil
ka boktryckare är det väl,-som be
fordra all denna smuts till trycket? 
Vilka de tidningsdistributörer och 
försäljare, som bidraga till dess 
spridning? Vilka de människor som 
anse den för en god och behaglig and
lig spis och som genom att köpa den 
göra det föraktliga geschäftet lönan
de och frestande? 

Regeringen kan visserligen med 
lagens hjälp lägga hinder i vägen 
för de ifrågavarande smutsalstrens 
verksamhet, men själva den anda, i 
kraft av vilken de uppstått och vun
nit spridning, ansvarslösheten, vin
ningslystnaden, det moraliska för
därvet, lämnas oberörd, och det är 
dock den vilken måste betraktas som 
själva roten och upphovet till det 
onda. Det är tydligen inte tillräck
ligt med en samhällelig renhållning 
i denna fråga, även en personlig så
dan är av nöden, ja, är den ojämför
ligt viktigaste. 
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Hill gamla Konga-

bälla. 

En färd till Kungälv — hur var
dagligt låter det ej! 

Och hur föga vardaglig är likväl 
ej den måleriska syn som denna en
ligt Nordisk Familjebok "nätta och 
trevliga plats" vid förgreningen av 
t-vänne älvar upprullar för våra ögon. 

Få av Sveriges äldsta stadsidyller 
torde ha bevarat sin prägel så orörd 
genom tiderna som gamla Konga-
hälla. Och dock är det väl knappast 
på staden med dess i grönskande 
trädgårdar inbäddade små hus eller 
ens på den gamla förvittrande bor
gen på fästningsholmens krön man 
närmast tänker, när man talar om 
Kungälv som en sevärdhet. Det är 
på utsikten över kullar; åsar och 
vattendrag, den utomordentligt väna 
och vackra belägenheten, de ogene
rade promenaderna genom skogar och 
Utefter älvbrädd, kort sagt på det 
ljusa, leende och angenäma intryck 
Kungälv i sin helhet omedelbart 
iskänker främlingen. 

Bara den lilla korta båtfärden mel
lan Bohus station och staden — vil
ken överblick av en enastående vac
ker natur ger den ej! Den breda, 
(Vassbrämade älven, bergens och kul
larnas .utsökt mjuka -linjering, det 
mäktiga inslaget av högvuxen barr
skog, belysningens trolska lek över 
landskapet-en skyig sommardag. 

Belysningens effekter är en av 
Kungälvs säregenheter. Än är det 
en kulle som skiner gloriaomstrålad 
fr.ami perspektivet, än ett fjärran hus 
•ovan lysande gröna ängar djupt inne 
i en bergglänta, än spegla sig rosiga 
skyar i de båda älv vattnen —• dessa 
stilla eller strida vatten som stundom 
kunna ligga som smält guld eller 
flyta som strömmar av rött vin där
nere mellan de låga stränderna. 

Kungälv på våren med sina blom
mande. trädgårdar är en dröm. 

Kungälv på hösten med sina sol
nedgångar en vision. Och sommar
tid, då allt står i sin fägring och 
skogar och marker dofta barr och 
blom erbjuder den gamla en gång hi
storiskt berömda staden en härlig och 
även flitigt frekventerad tillflykts
ort. 

En dag i denna stilla nejd är en 
väl använd dag. En ny påminnelse 
om den svenska naturens mångsidiga 
skönhet -—denna skönhet som endast 
har ett fel, den nämligen att ligga 
våra dörrar så nära, att vi icke våga 
tro på dess märklighet. Det behövs 
främmande, långväga profeters vitt
nesbörd för att vi skola få ögonen 
öppna för att den svenska naturskön
heten är en av de yppersta i hela 
-världen. 

Y. G. 

Världens egendomligaste fack-tid
skrift torde vara "Bettlarnes tidning" 
i Paris. Publikationen i fråga läm
nar meddelanden om alla under vec
kan förekommande och till stadens 
kyrkor förlagda familjefäster såsom 
bröllop och barndop. Även större 
begravningar tillkännagivas. Plat
sen utanför kyrkan måste vid alla 
dessa tillfällen betraktas som ett syn
nerligen gott operationsfält för bett-
1-arne. Tidningen meddelar även namn 
på personer, kända för sin välgören
het, de lämpligaste tiderna att be
söka dem o. s. v. och är tydligen lä
sekretsen till verklig praktisk nytta. 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

ffiörka ocl) ljusa dagar. 
Av H—t H—n. 

Det finns mörka och ljusa dagar i 
varje människas liv. Men de mörka 
behöva alls icke stå i samband med 
tråkiga händelser eller de ljusa med 
^angenäma och glada. I yttre måtto 
kan en mörk och ljus dag förlöpa på 
alldeles samma sätt. 

Det är ofta endast för själens öga 
,allt ter sig annorlunda den ena da
gen än den andra. Redan när man 
stiger upp — missmod. Badet fris
kar i rite upp, måltiden smakar ingen
ting, arbetet är mödosamt, alla vä
gar förefalla långa och alla männi-
iskor ledsamma. För husmodern har 
hemmet aldrig synts mera förfallet, 
de trasiga sfrumphögarne större, 
.silvret mera anlupet, skafferiet tom
mare, barnen ostyrigare, tjänarkraf-
ten, om det finns någon, ovilligare. 

På kontoret eller i affären möter 
den, som har sitt arbete utom hem
met, av en dov stämning, chefen är 
mörk som ett åskmoln, telefonen 
pinglar felsignaler eller endast för 
att förmedla obehagliga nyheter. Allt 
verkar motigt, mödosamt. Man är 
pedstämd utan att förstå huru, och 
ville gråta, utan att veta varför. 

Har även själen sin väderlek? — 
Kanske ock kanske icke! Men det 
tyckes verkligen som om den osyn
liga himlen inom oss vore utsatt för 
famma växlingar som den -synbara 
över oss. Omärkligt och av okända 
anledningar ha molnen dragit sig 
samman, och vi vakna plötsligt en 
,morgon, laddade med oro och elek
tricitet. Det behöves sedan endast 
den allra obetydligaste friktion för 
att urladdningen skall ske — i tårar 
eller blixt och dunder. 

Orsakslösa tårar! Orsakslös vre
de! Ett spontant, ohäjdhart utbrott, 

som man sedermera icke kan ursäkta 
eller förklara på annat sätt, än att 
man måst ge sin stämning utlopp, 
emedan man "kände sig sådan". 

Varifrån molnen komma? — San
nolikt av många anledningar.. Flyk-
/tiga, obeaktade intryck färga eftèr 
hand omärkligt av sig på vår grund
stämning och nedsätta tidvis, kanske 
utan att vi uppmärksamma det, vår 
.andliga motståndskraft. Andras fi
entliga eller ovänliga ord och tankar 
om oss spela även in. Vi höra. dem 
visserligen icke, men veta av dem än
då. Ty varken ord eller tankar dö 
ju spårlöst bort med vinden. En 
gång lössläppta föras de vidare av 
ljudvågorna för att slutligen nå oss 
på telepatisk väg. Ju överkänsli
gare och mera uppövat ett sinne är, 
desto mottagligare är det även för 
dylika intryck utifrån. Genom en 
,dörr eller en vägg strömmar exem
pelvis en stämning så stark, att man 
förnimmer den lika påtaglig som om 
man kunde se personen eller perso-' 
nerna därinnanför ooh läsa deras 
tankar. Vid ett annat tillfälle för
medlar själva luften en plötslig för
nimmelse av obehag. — Varifrån 
kommer den? Man vet icke! Eller 
man vet, i det tanken får en oväntad 
kontakt, en viss person framträder 
utan all anledning och under stegrad 
olustkänsla, för ens inbillning, och 
med stöd av kombinationsförmågan 
lyckas man stundom avgöra att käl
lan till den oangenäma förnimmelsen 
härmed är funnen. Mycket ofta till 
och med händer det att verkligheten 
senare bekräftar riktigheten av dy
lika starka ingivelser. 

Det ligger därför något mycket 
troligt i antag-a ndet att det stundom 
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att VISKAFORS GUMMIKLACKAjR 
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D Ä R F Ö R  
att de äro oöverträffliga i form och utfö
rande, äro de nutidens bästa klackar. Köp 

D Ä R F Ö R  
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om också icke alltid just är andras 
fientliga, antipatiska eller ovänliga 
sinnesstämning gent emot oss, som 
.förorsakar oss en mörk dag. Eller 
;att det är 'ljusa, goda och vänliga 
tankar som en annan dag komma oss 
att vakna med stärkt livsmod och 
.glädjens friska fläktar över vår håg. 
Hela världen förefaller fästligt ny. 
Vi skulle vilja sjunga. Badet verkar 
ljuvligt stärkande, maten smakar 
utomordentligt, strumpor och silver 
förefalla att vara i bästa ordning, 
barnen äro älskliga som änglar, pro
menaden är en njutning, och alla 
människor se så vänliga ut, att man 
kunde ta dem i famn. På kontoret 
eller i affären slår en hjärtlig stäm
ning emot en, chefen strålar som en 
sol, och arbetet är så intressant att 
man endast längtar att få taga i tu 
med det. Alla tänkbara trevliga 
människor ha kommit på idén att te
lefonera — angenäma, viktiga, in
tressanta nyheter, som stimulera ar
betshåg och energi. Kring den obe
tydligaste händelse, det enklaste ord 
strålar en sällsam gloria — återske
net från vår egen ljusa sinnesstäm
ning. 

Skulle vi alltså vara maktlösa of
fer för vårt inre stämningsliv — ly
diga instrument för de mörka och 
ljusa dagarnas skiftande musik? — 
I viiss mån, ja! Vi kunna icke ute
stänga hela den växlande skala av in
tryck, som på hemlighetafulla vägar 
nå oss, vi kunna icke befalla solen 
stråla på vår inre himmel, när denna 
är mulen, lika litet som vi kunna 
flytta molnen, som skymma solljuset, 
på det firmament, som välver sig 
över våra huvuden. Men vi kunna 
komma därhän att taga dagarnas 
växlingar med samma relativa lugn 
som väderleken. Är dagen mörk bör 
man ej tillmäta sin sinnesstämning 
för stor betydelse. Den är av över
gående natur. 

1 dag är det den kvalfulla stäm
ningens, de orsakslösa tårarnas, den 
bittra ensamhetens dystra dag. Men 
i morgon lyser solen ånyo, rymden 
därinne är hög och ljus, och det är 
en lust och fröjd att leva. 

Råd t»U de 
gamla. 

En läkare i London, doktor A. 
A. -Lapihorn Smith, utgav nyligen 
en skrift med följande titel: "Huru 
skall man leva lycklig och nyttig 
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Tangens GardïnèF 
platsens största sortering hos 
A.-B. Carl Johnsson 
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Kungsgatan 45. 
Rikt urval. 

Telefon 1900. 
Billigaste priser 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger, 

Smakfulla Kransar 
från 

Hilda Henrikssons Blomsterhandel 
Ö. Husargatan 37 

Tel. 4250 

mellan sextio och nittio år?" Här 
nedan återgivas i sammandrag några 
av hans speciella föreskrifter för 
mannen — och kvinnan, naturligtvis 

- över sextio år: 
1. Håll födomängden nere. Tre 

mål är bättre än fyra, men två är 
bättre än tre. 

2. Öka vattenmängden. Varken 
en stad ellér en stadsbo kan hålla 
ett avloppssystem i gång utan en 

vattenledning. 
3. Två promenader om dagen, äro 

bättre än en varannan dag. 
4. Om ni vill hålla er ung, så var 

tillsammans med ungdom. 
5. Var verksam. Arbeta flitigt 

sex dagar ooh vila ordentligt den 

sjunde. 
6. Om ni en solig mergon får syn 

på en bekväm länstol, så gå förbi den 
och tag i stället en promenad. Hjär
tat blir starkare genom krappsrore-
•se och svagare genom sysslolöse^ 

7. Sök icke vid uppnådda s«1® 

år att värma upp en kall säng 
kroppsvärmen. Det är billigare ^ 

går fortare att värma upp "'lp 

med en stor varmvattenflaska. 
8. När ni närmar er sextio ar 

ni kanske förr varit våidslös ro ^ 

yttre, börja då att kläda ei 
kommer er att se bättre ut, och ^ 
ert välbefinnande, " och man 

-t . cirr Vet A1 J 
kry, som man kanner sig, . 

Ett par varma bad ^ i vee " 
göra er hy ungdomlig. 
" 10. Låt icke -förarga er. 

11. Förvandla ^ 
ett museum av konst-sa- e ^ 

kviteter. Lyckan står i o® - ^ 

hållande till antalet onytt B 

ni äger. 
12. Om ni icke bar ^affa 

sättning vid sextio år» för någ0^' 
er då en, eller börja vurm<» ^ 

13. Kräfta, lnnginfla® 0 

influensa äro 
dödsfall 

• ̂vudorsakerna^ 

mellan 60 och • ^ ^ 

lider av någon a v 
dessa 

,kdo-

våra ljus- och «ät.»-; „„»t» 
O. 

jaif <"»' ' 

Gar<Hner Solen bleker! tyger, Möbeltyget' 
" i* åratal dess in ver an. ^ 

Presisera godhetsfullt va .. ^eX) 

KOINSTFLITEIN, Avenyn, Ci ° 

Prover sändas T* 2" O Ï 0 

Offentlig 
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nöjen. 

Lilla Teatern.  
Varje afton kl. 8. 
Söndag T °ch 9-

Bröllopet på Solö. 

jjottskogens FriiiiftslßsiBr 
denväderlek, för sista gången 

sanl Selma Lagerlöfs 

kl. 8 e. m. vid gynn-
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Kräftsjukdomcn. 
Bur uppstår hräfta? r>ur förehomnies den? 

,jarlunchar nian bäst? 

V,\otngàtbsvîllan •Slotfsfiogen 
1-sta 61. matsaisf oeft fcondUotii 
«toettng. TYlusiü dagligen, fjol-, 
irets priser sänkta med 20—2S °l0. 

V. tel. mes. 

Pîta 23anôets Restaurant 
Kungsgatan fl- « telefon J07S9. 
Siottsfcogen, vib stora dammen. 
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mar, så -smitta icke edra vänner. Om 
ai icke lider därav, så låt edra vän
ner icke smitta er själv. 

14. Bakterier finnas överallt, och 
je söka efter människor med svag 
läk. Ett fetthjärta är svagt, håll 
M mager. Bakterier söka även efter 
bleka människor, håll er rödblom-
mi2. 

(S. A. P.). 

PAstyrkan i London räknar 20 
kvinnliga funktionärer. Antalet sy
nes försvinnande litet, när man vet, 
att -samma organisation omfattar 
23,000 manliga befattningshavare. 
Det från kvinnoMll ständigt fram
förda kravet på en ökning av de 
kvinnliga polisfunktionärernas antal 
kommer med visshet att efter hand 
rinna beaktande. 

•D®, som är domare mellan två 
vänner, mister den ene. 

Det är icke vänner alla, som le. 

Man har i England inlett ett full
ständigt fälttåg mot kräftsjukdomen, 
ett 1 alttåg i vilket icke blott -läkare
vetenskapens representanter utan 
även den stora allmänheten deltager 
den senare genom insamlade enorma 
penningbidrag. 

Resultaten av detta härnadståg 
börja visa sig i populära och veten
skapliga avhandlingar med redogö
relser för gjorda undersökningar och 
rön. Ännu är dock, visst icke, det 
dunkel som omger denna den gåt
fullaste av sjukdomar skingrat, och 
nagra botemedel utöver dem kirur
gien förfogar över hava icke kunnat 
påvisas. Emellertid vill det synas, 
som om man icke stode alltför långt 
i I rån åtminstone det delvisa besva
randet av frågan hur kräftsjukdo
men uppstår och hur den förekom-
mes. 

En av de avhandlingar inom" den 
moderna engelska kräft-forskningen, 
som tilldragit sig det livligaste in
tresset -även på vetenskapligt håll är, 
egendomligt nog, författad av en 
lekman på området mr ,T. Ellis Bar
ker, vilken eljest gjort sig ett be
römt namn söm politisk skriftställa
re särskilt i fråga om världspolitiska 
problem. 

Hans arbete om kräftsjukdomen 
har fått ett varmt erkännande i ett 
förord av en av den engelska läkare
vetenskapens främsta representanter, 
sir Arbuthnot Lane. Aven en mängd 
andra framstående läkare vitsorda 
i pressen mr Barkers arbete, "bak
om vilket måste ligga ett ingående 
studium av allt som skrivits om 
kräftsjukdomen på de tre världs
språken." 

—- Långsamt men säkert, skriver 
en kräftspecialist i sin recension över 
Barkers bok, börja vi få ett grepp på 
kräft-demonen. Det märkliga som 
hänt är att vi funnit vissa kräfta-lst-
rande -ämnen. Sådana innehållas i 
tjära, i fotogen, i sot, i vissa anili-n-
färg-er och arsenikpreparat. Förut
sättningen för att de skola framkalla 
kräfta är emellertid, att huden under 
långa tidsperioder utsattes för deras 
skadliga påverkan. 

Risken att genom dem ådraga sig 
den fruktade sjukdomen är sålunda 
minimal för de flesta människors 
vidkommande ooh finnes egentligen 
endast, och blott till en viss grad, 
inom några industrier och yrken. 
Kräftans allmänna förekomst och 
dess angrepp företrädesvis mot inre 
organ, vittnar emellertid om, att det 
måste finnas många andra sjukdoms-
alstrare, vilka nå oss icke genom 
huden utan på inre vägar och vilka, 
sedan de under lång tid undergrävt 

kroppens hälsa och motståndskraft, 
slutligen giva upphov till kräfta el
ler någon annan svår sjukdom. 

Mr Barker — och sir Arbuthnot 
Lane ger honom här sin fulla till
s-lutning — håller före, att kräfta 
uppstår på grund av en långsam för
giftning av människoskroppen, för
orsakad av otjänlig föda och ett ohy
gieniskt, mot naturens lagar stridan
de levnadssätt. Från auktoritativt 
vetenskapligt håll har redan förut 
påpekats det märkliga förhållandet, 
att vilden icke känner kräftsjukdo
men detta den civiliserade mänsklig
hetens gissel. Mr Barker fäster åter 
uppmärksamheten på detta faktum 
och söker en förklaring. Vildens 
matsmältning, förklarar han, funge
rar oklanderligt tack vare hans enkla, 
sunda kost och hans rörliga liv i det 
fria. Hans föda är färsk, lättvin
digt tillredd och består i stor ut
sträckning av frukt. Allt detta be
tyder att den är vitaminrik. Genom 
det fria strapatsrika livet är hans 
muskelsystem kraftigt utvecklat, 
även den del därav, som är lokalise
rat till buken och medverkar vid mat
smältningen. 

Den civiliserade människan är be
tydligt sämre ställd i dessa hänseen
den. Genom den omständliga till
redningen, långvarig kokning och 
stekning, förlorar hennes föda- en be
tydande del av sin liv- och hälsogi-
vande vitaminhalt. Detsamma sker 
genom de olika slagen av konserve
ring, saltning, insockring, sterilise
ring o. s. v. Osannolikt är icke fram
håller' mr Barker att bland de kemi
ska ämnen, som användas vid kon
servering, finnas ännu icke fastställ
da, direkta kräftalstrare. Denna till 
icke oväsentlig del otjänliga föda 
omhändertages sedan av en dåligt 
och långsamt fungerande matsmält
ningsapparat, vilken lämnas utan 
hjälp .av de genom ett stillasittande 
liv förslappade bukmusklerna. Av
fallsämnena kvarstanna alltför länge 

kroppen och påföra den en sig lång-
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samt utvecklande förgiftning, där
med beredande en ypperlig jordmån 
för kräftsjukdomen och dess gelikar. 

Det enda sätt, som står oss till 
buds, att förhindra uppkomsten av 
kräfta är, förklarar mr Barker, att 
vi resolut bryta med våra gamla va
nor ooh övergå till ett enklare kost
håll och ett naturenligare levnads
sätt. Yi måste framför allt tillföra 
vår kropp en vitaminrik föda, icke 
konserverad utan huvudsakligen 
färsk och icke alltför invecklat till-
lagad. Där så är möjligt böra frukt 
och grönsaker förtäras råa. Vidare 
måste matsmältningen befordras och 
stärkas genom ett rörligt, muskelsy
stemet utvecklande liv. Kort och 
gott, om hälsan verkligen betyder nå
got för oss måste vi offra en del av 
vår vällevnad och — det kan icke 
hjälpas! — i fråga om vårt levnads-

Hntia friberg-' — en 

förlorad möjlighet. 

dag sitter här och tänker på den 
märkvärdige unge man från Öster
götland, som ville bli hembiträde. 
^ nglingen ifråga är en psykologisk 
gåta. Att en pojke, som tröttnat på 
-att läsa, -en vacker dag rymmer med 
första bästa skuta är en alldaglig 
händelse. Men att han kläder sig i 
säck och asko — ty vad annat kan 
väl en kvinnodräkt vara för en man 

-och ger sig ut på landsbygden för 
att tjäna som hembiträde är en split
terny tilldragelse. 

Som var man vet fick det lovande 
uppslaget -ett snöpligt slut. Redan i 
^Nitssjö lade en skarpögd polis van
tarna på det förklädda hembiträdet 
"Anna Friberg från Värmland" och 
ställde om att det fick återtaga sin 
naturliga hamn. 

Kan ett dylikt ingripande beteck
nas som rättvist? Undertecknad fin
ner det icke. I en tid, då kvinnorna 
i nästan obegränsad utsträckning 
äga tillträde till manliga tjänster och 
ämbeten fordrar rättvisan att även 
männen .allt efter håg och böjelse 
lämnades fritt tillträde till kvinnliga 
banor. 

Ur denna synpunkt gör det mig 
ont om "hembiträdet Anna Friberg" 
-— alias den unge östgötastuderanden 
från Linköping. Ynglingen är en 
pioniär för mannens nya rättigheter. 
I tusentals år har hans släkte suttit 
•och slavat över Livius och Euclides, 
utan en tanke på att bryta sig ur sin 
fångenskap. 

Men en dag vaknar en ung man 
till besinning. Han känner sig icke 
tillfredsställd med sina (begränsade 
manliga rättigheter. Hans håg är 
icke att studera. Den enda bok som 
intresserar honom är kokboken. Att 
få bli hembiträde, laga. mat, diska, 
skura golv, sköta små barn är hans 
högsta önskan i livet. Ooh efter allt 
det käbbel i jungfrufrågan han hört 
tror han att, tiden är mogen att på 
detta område taga emot mannen. 

Men han kunde icke såsom de 
kvinnliga pioniärerna kortklippa sitt 
förut kortklippta hår och dymedelst 
markera sin ställning som framstegs
man. Hän lånade därför i stället 
hela det kvinnliga höljet. 

Detta var kanske hans taktiska 
misstag. Och på det råkade han fast. 

Han torde vid detta laget ha åter
tagit sin naturliga skepnad. Man 
har lyckats avkläda honom den 
kvinnliga hamnen, men har man ock
så lyckats utrota hans kvinnliga håg? 
Eller skall "Anna Friberg" en vac

ker dag låta se -sig som han är bland 
de platssökande på hembiträdesmark
naden? 

Och om så — hur skola våra fruar 
ställa sig till saken? Männen hava 
öppnat sina kontor och affärer för 
den frigjorda kvinnan. Skola hus
mödrarna lika generöst öppna sina 
kök och barnkammare för den fri
gjorde mannen? 

Qui vivra — verra! Det skall bli 
övermåttan intressant tror Eder för
bundna 

Hayna Peters. 
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"Don är borta". 

sätt i tillämpliga delar närma oss 
vilden ! 

Det kan tilläggas, att mr Barker 
själv fullständigt reparerat sin egen 
brutna hälsa och återvunnit kraft 
och energi genom att leva så som han 
i sin bok söker lära andra. 

Edith MacMillan. 

På Heinemanns förlag i London 
har utkommit en serie studier och 
essayer av John Galsworthy. Stu
dierna med ämnen hämtade direkt ur 
verkligheten, berättade stillsamt och 
utan starka ord präglas av ett så 
djupt deltagande med dem som av 
ett eller annat skäl icke äro vuxna 
livet eller s-om lida, att också läsaren 
står gripen inför deras öden, hur all
dagliga dessa än i sig själva äro. 

På ett trettiotal rader berättar han • 
om Herd, en arbetare i byn. 

Herds hustru är sjuk, men arbetet 
på landet måste gå sin gilla gång, 
även -om det är sjukt i huset, ja, även 
om Döden stiger -över dörrtröskeln. 

— Det var tredje kvällen därefter, 
fortsätter Galsworthy sin berättelse. 
Vi hörde osäkra fotsteg på veran
dans stenplattor och sedan liksom ett 
skrapande ljud utmed träbågen till 
det breda öppna fönstret. En av oss 
drog gardinen åt sidan -och såg ut. 
Herd stod -där i det klara månljuset 
barhuvad och med oredigt hår. 

Han kom in och utan att tyckas 
egentligen veta vart han gick ställde 
han sig bredvid den öppna spiseln, 
lyfte upp sin mörka hand och slöt 
den om spiselhuvens kant. Liksom 
återkommande till sig själv sade han: 
"God afton, herrn <— god afton, 
frun". — Och därefter ingenting 
mera för en dryg minut, men hans 
hand, som slutit sig kring en liten 
porslinspjäs, vred den utan uppehåll 
runt under det -att tårarne runno ut
för hans fårade ansikte. Plötsligt 
sade han: "Hon är borta". Hans 
hand fortsatte att vända och vrida på 
den lilla porslinspjäsen och .tårarne 
att rinna. Och sedan gick han stapp
lande ooh vacklande som en drucken 
ut i månskenet. Vi sågo honom gå 
över gräsplanen, följa gångstigen och 
öppna grinden — slutligen dogo hans 
fotsteg bort -där ute på fältet och 
hans gestalt smälte tillsammans med 
den mörka skuggan från järneks
häcken. 

för handvirking och 
handstickning --

I av JUMPER, SCHALAR etc. | 

g »Karin» enfärgat ullgarn pr hg. l.so §j 

g »Flora» tvåfärgat ullgarn „ 1.5o( 

M »Venetienne» tvåfärgat 

1 ullgarn „ 2.- | 

{§ »Egyptienne» flerfärgat 

= ullgarn „ 2.-1 

g »Mandarin» tvåfärgat 

g ylle och silke ,, 2.20 j 
g »N:o 204» silke „ 2.60 m 

g »N:o 210» s. k. Fiskgarn ,, 2.70 = 

g »Sheen-ella» enf. ylle o. M 

g silke, härva om 60 gr. 1.90 M 
g »Loop» öglegarn, enf. 

M ylle, nystan om 30 gr. 0.85 M 

g Stort färgsortiment i alla kvalitéer. J 

I STICKOR! VIRKNÅLAR! | 

I A. Jönsson & Co. |  
g Specialaffär för Tricotvaror. 

50 KUNGSGATAN 50 
= Filialer: Linnégat. 10, Övra Husar- g 

gat. 4, Carl Johansgat. 13. g 

Sorgens färg. 

Hos nästan alla folk finner man 
ett uråldrigt bruk, att anhöriga till 
en avliden även i yttre måtto visa 
sin sorg genom anläggande av en 
särskild sorgdräkt. 

Hos oss i västerlandet är, som be
kant, sorgens färg djupsvart och 
halvsorgens grå eller svart-vit. Ja
panerna sörja däremot med gult, un
der det att åtminstone i några delar 
av Kina sorgfärgen är vit. Man vill 
härmed -antyda den bortgångnes rena 
och fläckfria levnadsvandel. 

Före kriget märktes för övrigt en 
strömning i Frankrike till förmån 
för införandet av en vit kvinnlig 
sorgdräkt. Man fäste uppmärksam
heten på en grundtradition i -denna 
riktning. De franska kvinnorna ha
de tidigare sörjt i vitt, ända tills Ka
tarina av Medici på sin tid införde 
den dystra svarta sorgdräkten. 

Negern och abyssiniern sörja med 
grått, ty jorden åt vilken, enligt de
ras åsikt, det mänskliga stoftet för 
evigt anförtros, har denna färg. 

Egyptiern -bär gul sorgdräkt. Han 
har valt -den med hänsyn till att den 
klädnad, som den döende naturen, 
när hösten kommer, iför sig, är gul. 
Syriern vars sorgdräkt är himmels
blå, vill därmed angiva den plats h-an 
önskar, att den bortgångnes själ .skall 
få till evig vistelseort. 

E S T P  A 
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Margareta Heijkel. 
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'%adpUi <ir ^ ̂a^'r' ^"r '^run sifk*" 
i det hon snarare bar 

"" först^ 0 I1611110 uppför trappan 

Fru A Vaningen-
Wde ^'0r<^e °tåligt en ne-

inll? inëenting- Det fattas 
,ln®' '''amstammade hon 

orfl1 611 S^mma som motsade 
frågade t, ' Var ,är fröken Lilith? 

- Ute 0 Sk.arpt-
S hp tr'i(^arden. Jag skall 

ta 8S s"*rt « 
ft 

rummet. 
utbrast fru Ames hårt. 

Jag vill inte att hon kommer. Håll 
henne härifrån. Och berätta henne 
icke om mitt illamående. Om hon 
frågar efter mig så säg bara att jag 
vill vara i ro. 

Hennes stämma dog bort under de 
sista orden, och det var endast med 
yttersta ansträngning Simmonds 
fick henne ledd in i sovrummet. Där 
sjönk hon ihop i hennes armar. 

Trots mottagna order hade Sim
monds redan beslutit att underrätta 
Lilith om moderns svimningsanfall. 
Tjänarinnan hjälpte fru Ames i säng 
och gick därpå omedelbart ned i 
trädgården för att berätta dottern 

det passerade. 
Denna ville genast skynda upp till 

modern, men Simmonds hejdade 

henne. 
— Nej, fröken, gå icke ditupp, 

bad hon ivrigt. Fru Ames har ut
tryckligen förbjudit mig att säga er 
att hon var opasslig. Hon sade att 
hon endast ville ha ro, och hon sade 
det så bestämt att jag tror det var 
hennes allvarliga mening. 

Lilith blev stående och såg bekym

rad på tjänarinnan. 
— Svimmade hon? Är hon verk

ligen sjuk eller bara trött? frågade 
hon snabbt. 

— Hon svimmade icke riktigt, men 
såg så medtagen ut. Och det före
föll som om hon icke önskade att nå
gon skulle få veta om det. 

Lilith rynkade pannan. 
—• Skall jag hämta doktor Mallo-

ry, fröken? 
Nej, icke förrän jag sett henne. 

Lilith anade redan att det snarare 
var ett andligt än fysiskt lidande 
som var orsaken till moderns opass-
lighet. 

Hon visste att fru Ames varit på 
The Towers i den bestämda avsikten 
att få till stånd ett samtal med sir 
George Paradine. Och hon gissade 
att modern icke allenast erhållit 
detta samtal utan att det även var 
anledningen till hennes plötsliga 
svaghet. 

Lilith förstod att hennes farhågor 
varit berättigade. T stället för att 
vinna sir George, som hon hoppats, 
hade denne meddelat ett eller annat 
som förorsakat denna djupa förtviv
lan. 

Vad kunde det vara? 
Att fru Ames varit vänligheten 

själv kunde icke betvivlas; och hit
tills hade sir George icke utbrett nå
gon skandalhistoria om dem. Varför 
hade -då detta samtal fått -ett så 
olyckligt resultat? 

Oavsett moderns stränga förbud 
gick Lilith likväl upp till henne. 
Men varnad av tjänarinnans ord tit
tade hon endast helt försiktigt in i 
sovrummet, ångestfullt iakttagande 
den skröpliga gestalt som låg ut
sträckt i sängen, med slutna ögon 
och ett om den djupaste förtvivlan 
talande uttryck i sitt ansikte. 

—• Mamma! undslapp det ofrivil
ligt- den unga flickan, vilkens hjärta-
svällde av medlidande vid denna syn. 

Till hennes förskräckelse for fru 
Ames ihop och betraktade sin dotter 
med en sådan dödsångest att Lilith 
ovillkorligen ryggade tillbaka. 

Vad hade hänt? Vad kunde sir 
George Paradine ha sagt, som fått en 
så fruktansvärd verkan? 

Ett ögonblick stod Lilith tveksam, 
därefter störtade hon fram till sän
gen. 

Men modern vände henne ryggen 
som ville hon stöta henne tillbaka. 

— Mamma, vad har hänt? Vad 

har sir George Paradine sagt dig? 
frågade hon upprörd. 

Modern gjorde en avvärjande åt
börd utan att svara. 

Lilith vände sig om och närmade 
sig dörren. Men plötsligt reste sig 
modern i sängen med oväntad och 
feberaktig energi. 

— Vart skall du ta vägen? fråga
de hon häftigt. Till sir George Pa
radine? Jag förbjuder dig det, jag 
förbjuder dig. Om du gör det. dödar 
du mig. Hör du, jag förbjuder dig 
att någonsin mer tala med den man
nen! 

Hennes ögon glänste i feber ooh 
stämman väste av sinnesrörelse. 

Vad Lilith är halft i sinnet, var 
det henne omöjligt att trotsa ett dy
likt förbud. Och med böjt huvud 
smög hon sig sakta ut ur rummet. 

IX. 

Dagen efter fru Ames besök på 
The Towers avlade sir George Para
dine visit på Old Court för at-t efter

höra den gamla damens tillstånd. 
Bletchley underrättade honom att 

hon icke var allvarligt sjuk, ehuru 
hon alltjämt låg till sängs. När 
fru Ames fick vetskap -om hans be
sök, frågade hon ivrigt om han träf
fat Lilith eller frågat efter henne, 
och syntes lugnad, då detta -ej varit 
förhållandet. 

Simmonds betraktade sin husmo
der med ohöljd nyfikenhet, där hon 
satt upprätt i sängen med en ibricka 
framför sig och skrev den ena sidan 
efter den andra i ett synbarligen 
oändligt långt brev. 

Tjänarinnan väntade med spän
ning på order att få ombesörja denna 
skrivelse, men hon blev bedragen. 

Sent på aftonen, när lamporna vo
ro tända och Simmonds redan bort
sänd av fru Ames, kom Lilith ut ur 
matsalen från sin ensamma middag 
och fick plötsligt syn på en mörk, 
spöklik skepnad i trappan till den 
skumma vestibulen. 

I den svaga belysningen igenkän
de hon icke genast modern. Men så 
snart det blev henne klart, vem den 
hemlighetsfulla gestalten -var, sprang 
hon fram och ropade ångestfullt: 
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säga att det är 
främst i skörhet och god smak. 

Den förebrående 

rösten. 

Min vän sände mig detta brev: 
— Nu tar dimman allt i sin våta, 

kalla famn — allt, de nakna träden 
och de livshungriga människorna, 
som vandra ensamma vägar. Dim
man är inte obarmhärtig men inte 
motsatsen heller, den är sig själv med 
sin förmåga att förtäta människors 
gråstämning en dag som denna. Ha
vet är grått som rymden är det; och 
livet är grått. 

S Jag sitter vid skrivbordet på mitt 
rum. Någonstans skall jag ju vara. 
Ännu kan jag se röken ringla ur en 
och annan skorsten. Taken bära än
nu ett och annat spår av, att det fallit 
rimfrost i natt. Därav framträda 
de nedsotade och gammaltgröna te
gelpannorna dubbelt gamla och 
skröpliga. 

Jag har intet hem, ty detta rum, 
som jag hyr, kallar jag ej så. Och 
mitt hjärta har heller intet hem. Det 

irrar. Många har jag älskat eller 
rättare trott mig älska. Men när 
det inte var lek det hela längre, och 
mitt hjärta ropade ur sin nöd, var 
det ingen, som svarade. Jag minns, 
att jag en gång råkade en kvinna 
—• Eva hette hon — som jag tack 
vare hennes ålder vågade tala med om 
denna sak utan risk att missförstås. 
Hon gav mig ett förintande svar. 

Det var på en tid, då mitt hjärta 
av ännu outredd anledning hängt sig 
fast vid en kvinna av en typ, som i 

Vårda håret! 
orti det är sjukt eller friskt och använd 

ZIWERT'Z Extrait Vegetal 
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denna värld har mycket ringa anse
ende, socialt i vart fall, kanske mora
liskt också. Men som jag kände 
henne, tyckte jag, att hon var fullt 
kvinna. Jag begärde inte mera. Och 
hon var barmhärtig i sin medkänsla, 
Hur många gånger såg jag inte i 
hennes ögon, att hon åtminstone ej 
föraktade mig för mitt tungsinnes 
skull, för min ständiga stilla och 
vemodiga sorg över att vara som en 
främling i tillvaron. Det är för
stås omanligt, det skall jag gärna 
tro, men ändå var det så, att jag, då 
jag var denna kvinna nära, ej längre 
kände mig plågad av min egen läng
tan. Jag tyckte, att jag hade det 
ganska gott. Hjärta söker hjärta. 
Jag kände det här, utan hopplöshet, 
nej, då hellre som en rogivande san
ning, som hade något att giva också 
mig. 

Allt detta brättade jag naturligt
vis ej så oförtäckt för Eva. 

Men jag gav några antydningar. 
Eva log, lite smått överlägset skulle 
jag kunna säga, moderligt medlid
samt nästan också. Och dessa ord 
kommer jag ihåg även i detta nu: 
Det är inte kärlek. Du har förväx
lat kärlek med sinnesintryck. 

Hade hon rätt? A^ad vet jag, jag 
känner blott en man, som när han i 
ensamhet vandrar gata upp och gata 
ned i sin stad, stundom överfalles av 
ett vilt begär att råka någon, som han 
kunde få gå samman med ett stycke. 
Jag känner , den mannen ganska väl, 
ty han har mina drag, mina tankar 
och mina känslor. Det är inte det, 
att jag i sådana stunder vill ha nå
gon att prata med: Jag vill ut ur 
denna ensamhetens öken, för en fly
ende stund vill jag ha förnimmelsen 
av att någon går vid min sida. Kan
ske söker jag alltså icke själen utan 
det rent fysiska beviset för att jag 
ej är ensam. 

Med åren har också mitt förhål
lande till kvinnorna blivit sådant. 
Förr — då jag var mycket ung — 
drömde jag. Ungdomligt och naivt 
kunde jag deklamera om sköna sjä
lar. En skön kropp, som ej var hölje 
åt något själiskt tilldragande, den 
offrade jag ingen tanke åt. Jag såg, 
ty jag hade ju ögon, mm jag glömde. 

Livet har nu redan lärt mig en 
del, utan att jag känner någon vi
dare större glädje över förhållandet. 
Nu glömmer jag det, som jag inte 
borde glömma. Nu minns jag krop

parna. Jag har sedan tröttnat. Jag 
söker inte själen mer. Men jag sä
ger mig vemodigt, att detta är åter 
ett exempel på vilket tröstlöst kom
promissande livet i grund och botten 
är. Man slår för lätt och villigt av 
på sina fordringar. Man har inte 
seglat långt förrän man kastar ung
domsdrömmarna över bord som en 
alltför onödig barlast. Det är felet! 

Får tiden blott verka, ändrar sig 
allt — till ondo. Nu händer det ju, 
att jag ofta i mina tungsinthetens 
sena och framkrypande timmar läng
tar till vem som helst. 

Den ena skulle vara lika god som 

Damhlusar, Klädningar o. Kjolar 
köpas bäst och billigast i 
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behöver Ni dagligen 
VIKING SKOKRÄM. Ni 
får därför aldrig glömma 
att föra den med även 
på resor och turistfärder. 
Det går fort att bli fin 
om fötterna, när Viking 
Skokräm rider för rust-
hållet. 

den andra. Jag vet ju ändå, att vi 
två aldrig skulle helt förstå varann. 
Vem man då har till motspelerska i 
komedien kan göra just detsamma. 
Det är gott att veta bara, att hon 
lyssnar till mina bittra ord, till dess 
hon somnar av leda och trötthet. 

Jag älskar böcker, ofta har jag 
också talat stora ord om, huru dessa 
kunna trösta och lisa. Och ändå är 
det så, och det kommer jag aldrig 
ifrån, att de stundom ej bli mig nog. 
Då längtar jag efter en människa. 
I min tidiga ungdom var jag som 
sagt fordrande. Nu märker jag till 
min egen ångest, att det är som jag 
skulle nöja mig med blott kropp. 

Men mitt inre uppreser sig mot 
detta, Jag hör ej till dem, som 
lugnt kan finna sig i att dagarnas 
damm faller över själen, och hur den
na grånar därunder. Mitt liv är väl 
inte förfelat i den meningen, man 
mest tar detta hårda ord, men det är 
heller inte mycket värt; jag kan ej 
leva som jag ville. Det är som hade 
jag ägt en skatt, och som jag nu 
hade slösat bort den och kastat den 
för himmelens alla vindar. Jag har 
lekt med det dyrbaraste vi äga, vi 
stackars människor — men inte 
kan jag nu gå ut och söka en själ. 
Huru skall jag finna den, jag ägnade 
den ju aldrig den omsorg, som skulle 
gjort den till min allena. Den blev 
en dussinvara, eftersom jag aldrig 
förmådde adla den. Och nu —o. Gud, 
vem ger mig de senast flydda åren 
tillbaka. Jag kan vara en flabb 
bland de flabbiga, en gycklare bland 
gycklarna. Men detta var väl ändå 
inte meningen med det hela. I så 
fall — vad är då å andra sidan me
ningen med denna hemliga och bit

terljuva sorg, som vaknar, när min 
själ förebrår mig med stilla och ma
nande röst. Den rösten är svag nu. 
men i de tysta nätterna hör jag den 
dock ibland. Det är som en häls
ning från en lyckligare tid. Jag 
kan ligga och lyss, tills jag somnar 
i sorg. 

Är det underligt sedan, att man 
har det svårt att känna sig lycklig 
— heter det lycklig? — och såsom 
hemma? Man har ju kompromissat 
bort även sin själ, och när det skett, 
är den förlorad. Den tillhör inte 
längre helt mig själv, det är iså myc
ket tomt och glitteraktigt, som bun
dit den. Redan en av antikens män 
sade dock: all vår omsorg böra vi 
ägna vår ande. Jag följde det rådet 
så, att jag sökte näring åt själen i 
sinnesintryck, i lustlycka, Under 
min s. k. lyckojakt jagade jag i 
krampaktig iver efter de falska irr-
bilder, som lockade. Då och då 
stannade jag för att finna, att jag 
måste vidare. Vad jag nådde gjorde 
ej min själ lugn utan endast irrite
rad. Till slut blev den icke ens 
detta, ty den hade blivit jordbun-
den och i och med det hade jag tap
pat den. Mig tillhörde den ej mera. 
Och själv var jag en typ, fastän jag 
varit ämnad att bli en människa. 

Jag har sått, och jag får skörda. 
Det vore manligt att utan klagan ta 
hem skörden även om den är felsla
gen. Den stilla manande rösten, 
som jag förr stundom kunde höra, 
är tyst, den har förändrats till en 
förebrående. Jag kan förvirrad ta 
mig om huvudet och spörja: vem är 
du och vart går du? Men vem skulle 
svara på en sådan fråga. . . 

Min vän sände mig detta brev. 

Torsten Cederberg. 

förståndig flicka. 
I en New York-tidning berättas 

följande lilla episod ur livet. 
I vårt hotell uppehöll sig en ung, 

rask flicka. En ung vacker vivör 
visade henne mycken uppmärksam
het, och vi fruktade alla att hans vin
nande väsen och ödslande med pan
gar skulle bedåra henne. 

En kväll kom hon in på mitt rum 
och i det hon isatte sig på soffan, 
sade hon: 

-— John har friat till mig. Han 
föll på knä och bedyrade att jag var 
den enda makt i världen, som kunde 
rädda honom. Och om jag icke ville 
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bli hans skulle han gå en drinkares 
öde till mötes. 

— Och vad svarade du? frågade 
jag orolig. 

— Jag svarade honom att jag icke 
är någon kuranstalt, men om han 
verkligen önskade att bli räddad 
från drinkarens lott så kunde jag ge 
honom adressen på en del anstalter, 
som jag hört fördelaktigt omnämnda, 

Den flickan behöll huvudet kallt. 
Det skulle säkert icke skada om in
för liknande vaga och riskfulla fram
tidsperspektiv hennes exempel ledde 
till allmän efterföljd. 
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Om hälsa och sundhet. 

Där solen icke kommer, kommer 
läkaren. 

* 

Läkemedel hjälpa alltid, om icke 
den sjuke, så dock läkaren. 

* 

Man bör hellre föda bagaren än 
apotekaren. 

& 

Den sjukes tro styrker läkarens 
konst. 

* 

Den är ung nog, som är frisk, och 
rik nog, som är utan skuld. 

* 

En timmes sömn före midnatt är 
bättre än två därefter. 

* 

Den som vill komma sjukdomen 
fjärmast får den närmast. 

* 

Okänd sjukdom är svår att bota. 
* 

I den sjukes rum är läkaren ko
nung. 

(Danska ordstäv). 

BREVLÅDA. 
E—n W—m, Mnhiö , 

måhända bemärkt ha vi' i 
flera tillfällen haft artikkr ^ ** 
dessa ämnen. Emellertid J?* 
intressera läsekretsen <*h • -dl 

därför icke bestämma oss ^ ̂  

riktning, innan vi blivit i tiX 
att taga del av serien ifråga 

Tvåårig prenumerant. DeWl i-, 

je, dubbel glädje. Tack och hed«! 

Okänd intresserad. Vi tiol« îm 
-för intresset å vederbörande" T' 

nar, som ber att få . framförd kit 
ningen att det "för varje dag hlir alu 
bättre och bättre. 

Silvia, Uppslaget mycket ^ 
men utförandet bristfälligt. 
förtjänade en omarbetning. 

Fru Laura. Prenumeration iaa 
verkställas vilken dag som helst oé 
räknas — obs.! — fr. 0. m. pmra. 

merationsdagen, vilket ju bör betrat 
tas såsom mycket förmånligt, om Xi 
ämnar den såsom födelsedagspresent. 
Gäller dock ej vid postprenumera
tion, utan endast vid direkt prenume
ration å tidningens exp., Vallgatan 
27. Tel. 18070. 
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— Mamma, är det du? Var har 
du varit? Du borde absolut icke ha 
stigit upp. 

Men hon fick intet svar. Den my
stiska skepnaden försvann med ett 
plötsligt steg framåt, och då Lilith 
förfärad vände sig om fick hon syn 
på Simmonds, som stod bakom henne 
med ett gåtfullt uttryck i sitt an
sikte. 

Tjänarinnan lade fingret över sin 
mun. 

— Gå icke ditupp, fröken! viskade 
hon. Låt henne vara i fred. Hon 
önskar icke att bli sedd. 

— Men var har du varit? Du 
skulle icke ha tillåtit henne att stiga 
upp. 

Simmonds log. 
— Det är icke så lätt att hindra 

henne från att göra vad hon själv 
vill, det vet ni nog. Jag har gjort 
vad jag kunde. Då hon befallde mig 
att ilämna rummet gick jag, men icke 
långt. Jag stannade i korridoren för 
att utspionera henne. 

— Utspionera henne! Varför? 
Simmonds slog ned ögonen. 
— Ni vet hurudan hon varit efter 

hemkomsten från sin åktur i går. 

Sen dess har hon på intet sätt varit 
sig själv. 

—• Varför vill hon icke se mig? 
frågade Lilith. 

•—• Det vet- jag icke. Också det har 
oroat mig. Men som jag sagt stan
nade jag i korridoren för att se vad 
hon skulle taga sig till, och jag vet, 
var hon har varit. 

— Var har hon då varit? 
— Vid brevlådan ute på landsvä

gen. Hon gick dit med ett brev, som 
hon hållit på att skriva hela efter
middagen. 

Liliths nyfikenhet tycktes tillsvi-
I dare vara tillfredsställd. I varje fall 
framställde hon inga fler frågor, men 
vände sig bort med ett uttryck av 
ångest och förvirring i sitt ansikte. 

Moderns uppförande väckte också 
i själva verket Liliths stora förun
dran. Och framkommen till salsdör
ren vände hon sig häftigt om mot 
Simmonds och viskade: 

— Tror ni, att hennes sinne är 
omtöcknat? 

Simmonds skakade bestämt på hu
vudet. 

— Det fordras bestämt mycket, 

mycket mer för att omtöckna fru 
Ames' sinne, svarade hon kort. 

— Tror ni icke heller att vi borde 
sända bud efter läkare? 

— Nej, fröken. Det hela går nog 
över bara hon får vara i fred. 

Men ehuru Simmonds gjorde sitt 
bästa för att på detta sätt lugna den 
unga flickan utväntade hon likväl 
doktor Mallory, då denne följande 
morgon gjorde sin dagliga ridtur. 

— Ett härligt väder i dag! hälsa
de Mallory då han red förbi. 

— Om sådant ha vi icke tid att 
bekymra oss, svarade Simmonds. Vi 
ha tillräckligt att göra med fru 
Ames. 

Mallory höll in hästen. 

— Vad är det för fel med fru 
Ames? 

— Det antar jag att ni bättre 
skulle kunna säga än vi, svarade 
Simmonds. Vi borde ha sänt bud 
efter er redan i går kväll, men jag 
vågade icke riskera min plats genom 
att handla mot hennes önskan. Men 
svårt har det varit för oss. Hon 
tycks icke veta vad hon vill från 
den ena stunden till den andra. Frö
ken Lilith vill hon alls icke se och 

hon gråter mest hela dagen. När hon 
var ensam ett ögonblick i går kväll, 
steg hon upp och gick ned till brev
lådan med ett brev, fastän hon 
knappast kunde släpa sig upp igen. 

Doktor Mallory rynkade pannan. 
— Och Ihur tar fröken Lilith detta? 

frågade han deltagande. 
— Det nästan krossar mitt hjärta 

att tse den stackars unga damen. Hon 
vet icke, vad hon skall göra. Hon 
vågar varken gå in till modern eller 
sända bud efter er. Det är mycket 
egendomligt alltsammans, och bäst 
vore att så fort som möjligt komma 
bort ifrån alltihop. 

— Ni skall inte tänka på att över
giva fröken Lilith nu, sade doktor 
Mallory. 

Han red vidare i dyster sinnesstäm
ning. Det mysterium, som omgav 
damerna på Old Court tycktes bliva 
allt ogenomträngligare, och varthälst 
han kom denna dag blev ämnet ifrå
ga på ett eller annat sätt diskuterat. 

Mallory gjorde allt för att baga
tellisera och förkväva den ondska 
som låg fördold i allt det skvaller 
han hörde. 

T synnerhet var fru Cooke. mycket 

skarp i sina uttalanden och såg i fru 
Ames sjukdom ett talande bevis för 
hennes önskan att undandraga sig 
allt umgänge. 

— Fru Ames är full av fördomar, 
förklarade fru Cooke. Kvinnorna i 
hennes generation uppfostrades till 
att betrakta sig själva som drivhus
plantor, alltför ömtåliga att utsättas 
för de vindar, som den moderna kvin
nan trotsar. Och hon uppfostrar sin 
dotter på samma sätt. Jag tror icke 
att den unga flickan någonsin haft 
en racket i sin hand. 

Doktor Mallory kunde icke låta 
denna kritik över Lilith passera 
oemotsagd. 

— I varje fall är det icke något 
sjukligt hos dottern, sade han. Hon 
kan springa i kapp med vinden. Att 
se henne med hundarne nere på stran
den är som en uppenbarelse av kvinn
lig styrka och kvinnligt behag. 

Fru Cooke, som skickat bud på 
doktorn till Joanna, vilken alltid var 
förkyld, upptog hans försvar av den 
unga damen på Old Court högst onå
digt. 

— Jag fruktar, att jag inte för
står att rätt uppskatta dessa kraf

tigt byggda unga flickor, sace 
men naturligtvis finns det oc 

människor som beundra dem. 
vad man berättat lör mig har el 

person beundrat fröken Ame» 

grad, att han gift «g med 
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Utlandskröniha 
i sammandrag. 

Londonkonferensens första akt, 
under vilken de allierade makterna 
varit sysselsatta med att på grund
val av Dawésplanen .söka uppnå in
bördes samförstånd, har fått ett lyc
kosamt slut. När ridån nu gått upp 
lör konferensens andra akt, ser man 
den till de fortsatta förhandlingarne 
inbjudna tyska delegationen, med 
rikskansleren Marx och utrikesminis
tern Streesemann i spetsen, ställd in
för en till synes stark allierad en-
hetsfront. Vilka pris som betalats 
för denna endräkt och på vilka håll 
de kännbaraste eftergifterna gjorts, 
därom har världen icke erhållit med
delande. Det förefaller dock, som 
om England med stöd av de finans
kretsar, vilkas hjälp man påkallat 
för ordnandet av Tysklands och Eu
ropas usla affärer, väl hävdat sin 
ställning' mot Frankrike. England 
har sålunda genom sin statsminister 
ännu en gång offentligt förklarat, att 
det fortfarande anser den fransk-bel-

separata ockupationen av Ruhr 
le mot Versaillesfreden och 

®ilunda olaglig. Frankrike har tyd-
'g® gått in på en överenskommelse 

® t avstå från dylika separata sank-
^onsåtgärder, om Tyskland framde-

skulle visa sig genstörtigt och 
® a att bedrägligt undandraga sig 

Sua skadeståndsförpliktelser, men 
f° £j°r^s genom en annan överens-
«mmelse att i sådant fall samtliga 

ntemakter äro skyldiga att in
gripa, fc 

^Den tyska delegationen fick vid 

fitt rk0mSt ® Londonkonferensen 
iar m°ttagande. Det är, så 
ick 6np^Sl^e statsministern förklarat, 
ali; n^°|; en gång för alla fastställt 

a diktat de tyska delegaterna 

Ha- S mo^åndslöist underteck-

rätt ^ar tillerkänt dem 
'"kom lnnan^ör Dawes-planens ram 
tentme<^ anmårkningar mot en-EVECR1RELSEN .SAMT MED 
docjj . tillägg därtill. Det är 

totioJ! Vîallet' att den tyska dele

fete 
,neû såsom den ojämförligt sva-

aHra ^r^en måste ålägga sig den 
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üingar 
1 anmärkningar och önsk-

^Qgar ^v'and närt några förhopp-
ffille konferensen få till-

^1 krio- (arältra eiisamskulden 
^rankrik ' ^ denna P^an korsats av 

fråua 
e' f°m Sen°mdrivit att den-

.CL e,är«»w. 
öied 1^ tycks det förhålla 

tyska kravet på en ome

delbar militär utrymning av Ruhr. 
Det anses dock, att ockupationen är 
dömd och att dess avveckling endast 
är en tidsfråga. 

Vad Tyskland med sina helt säkert 
ofantliga offer kan hoppas vinna vid 
Londonkonferensen är bl. a. att åter
få Ruhr i ekonoimiskt och admini
strativt hänseende, att befrias från 
de franska och belgiska funktionä
rerna vid järnvägarna i de 
ockuperade områdena samt am
nesti för de tyskar, vilka råkat i 
kollision med den franska "rättvi
san i "samband med Frankrikes se
parataktion mot Tyskland från ny
året 1923. Och så till sist det lån 
varmed särskilt Amerika hoppas kun
na väcka nytt liv i den tyske produ
centen och exportören i hopp om att 
sedan återfå honom som stor konsu
ment och importör. 

Den goda utveckling, som hittills 
kännetecknat Londonkonferensen har 
gynnsamt återverkat på världsaffä
rerna. Både stats- och industripap
per hava stigit och ett flertal land 
hava sett sin valuta förbättras. 

England har under den senaste ti
den haft att dragas .med nya irländ
ska bekymmer. Den gröna ön utgör 
som bekant icke en politisk enhet 
utan är delad i två fientliga läger. 
Mot den av England erkända repu
bliken, fristaten Irland, .står öns 
nordliga del, Ulster, som troget fast-
håller vid riket. F ristaten kräver nu 
den av England utlovade gränsregle
ringen mot Ulster, som emellertid 
vägrat att insätta någon ledamot i 
gränsregleringskommissionen. Eng
land skulle sålunda tvingas att vid 
gränsutstakningen handla på Ulsters 
vägnar men utan dess fullmakt och 
säkerligen mot dess önskningar. Det 
har emellertid lyckats engelska re
geringen att få hela frågan upp
skjuten till hösten. 

De långa undeïhandlingarna i 
London mellan engelska regeringen 
och sovjetdelegationen ha under vec
kan lett till överenskommelse i såväl 
handelsfrågor som övriga frågor. Re
geringens meddelande, att den kom
mer att förelägga parlamentet ett 
förslag till lån åt sovjet, framkallade 
skarp kritik från borgerligt håll. Så
väl konservativa som liberaler kom
ma att motsätta sig förslaget. 

Från Balkan meddelas om spän
ning mellan Grekland och Bulgarien. 

I Danmark har den nya undervis
ningsministern fru Nina Bang inför 
ett stort folkskolläraremöte förkla
rat, att den dag är nära, då den nya 
socialdemokratiska regimen skall be
fria skolan från religionsundervisnin
gen. Mötet tyckes emellertid icke 
hava mottagit löftet med någon 

Bättre en salt sill på eget än en 
färsk gädda på en annans bord. 

Det är dålig brunn, som man skall 

bära vatten uti. 

*Man skall icke svara på alla ord 
och icke fara som gäst till alla bord. 

Den gamla 

pensionären. 
Om man bland olika grupper män

niskor skulle försöka utröna vilka 
som ha det svårast bleve svaren nog 
mycket olika.. En gång som mycket 
ung hörde jag vid ett samtal i den
na fråga, en äldre man i synnerligen 
goda ekonomiska omständigheter 
säga: 

— Det är fattigdom — inget an
nat i världen är så ohyggligt. 

Någon invände, att sjukdom var 
värre och framdrog olika slag därav. 

—• Nej, upprepade den gamle man
nen ännu kraftigare, jag har prö
vat på båda delarna, sjukdomen får 
jag bära till mina dagars ända och 
fattigdomen är nästan ett barndoms
minne och ändå säger jag: Giv mig 
Egyptens alla sju landsplågor, tag 
mina ögons ljus och mina lemmars 
styrka, men låt mig slippa fattigdo
mens mördande förödmjukelser. Jag 
känner ännu de lånade konfirma
tionaskorna klämma mina fötter. 

Han teg ett ögonblick, så återtog 
han: Jag kände det kanske så myc
ket bittrare, därför att min far och 
farfar och hans fai före honom varit 
förmögna och framstående män i 
samhället, med egna gårdar i stad och 
på landsbygden — och nu var mor, 
med oss alla, hemlös. Hemlös! — 
Ett våldsamt astmaanifall avbröt 
hans tal. 

Efter många års glömska återkom 
scenen för mitt minne dä jag härom
dagen hejdades på Vasagatan av en 
äldre dam: Den gamla pensionären. 

Av fruktan för svaret vågade jag 
ej framställa frågan som brände på 
min tunga: — Har fröken fått nå
got rum ännu? — Jag visste att hon 
förra hösten blivit uppsagd från sin 
förra lägenhet, därför att huset bytt 
ägare, och sedan hade hon bott hos 
vänner och anhöriga — "snälla män
niskor", som hon kallade dem — 
vilka, ehuru själva stundom rätt så 
trångbodda, givit den gamla en stol 
vid sitt bord och en säng att sova i. 
Hennes bohag var fördelat på många 
håll. 

Hela denna tid hade hon levat i 
hoppet, svagare med varje dag som 
gått, att något skulle yppa sig. Men 
vart hon kommer, möter henne sam 
ma svar: -—- Fattigvården är er rätta 
plats —- där hör ni hemma". 

Orden träffa henne som piskrapp. 
Hon är i samma sinnesförfattning 
som den gamle mannen jag mindes 
från min barndom — det var inte 
bara hans egen personliga förnedring 
fattigdomen medförde, det var mors 
och fars, ett helt släktleds. 

Så var det även med den gamla 
pensionären framför mig. Även hon 
hade fars och mors minne, som skulle 
hållas i helgd. Hennes egna försakel
ser voro isvåra nog — kyrkstolen i 
domkyrkan och tillgång till hörlu
ren — men de döda föräldrarnas he
der fick inte någon skugga falla på. 

— Någon rådde mig, sade hon — 
hon hade under tiden följt mig in i 
mitt rum — att be om pensionstill-
lägg, och se här svaret jag fick. — 

Hennes darrande händer drogo 
fram ett brev ur väskan hon bar. 
— Om de åtminstone ville svara' lite 
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vänligt, även om de tycker att man 
fragar dumt, men ordspråket: "den 
mätte förstår inte den hungrige", är 
nog sant. När man som fröken, lä
ste hon, har 440 kronor om året att 
leva på, bör man kunna reda sig. 

Hon .såg upp med ögonen skymda 
av tårar: —• Om han ville lära mig 
konsten. Det är en utgift till jag 
har, som många nog tycker är onö
dig, en liten livförsäkring för att jag 
skall slippa begravas på kommunens 
bekostnad, det skulle vara en sådan 
skam för min fars minne — han var 
alltid god och kärleksfull i livet. 

Sedan jag följt henne utför trap
pan — hennes syn var klen efter 
försörjningsarbetet med sömnad och 
kanske också av all gråten över li
vets orätt, stod jag vid det öppna 
fönstret och såg efter henne och 
tänkte: Finns det då inte i hela den
na stora stad ett hjärta som ömmar 
för denna gamla ensamma fattiga 
kvinna och kan överse med hennes 
"fixa idé" om sin plikt mot de döda 
föräldrarnas minne? 

, Finns ingen "egen" vrå för henne 
att få sluta sitt tunga arbetsfyllda 
liv i? 

Kvinnorna 

på livets 

solsida. 
Lady Rbondda t talarstolen. 

Vid den kongress, som den inter
nationella .sammanslutningen "Aka
demiskt bildade kvinnor" i dagama 
hållit i Kristiania, samlade sig, om 
man får tro "Norges Kvinders" Tefe-
rat, huvudintresset kring den stora 
engelska kolmagnaten lady Rhond-
das inlägg i diskussionen över ämnet 
"Kvinnorna och världsarbetet". Bak
om denna något oklara beteckning 
dolde sig frågan om ökat kvinnligt 
inflytande på handelns och industri
ens område. 

Inledarinna var amerikanskan pro
fessor Caroline Spurgeon vilken, helt 
säkert med rätta, konstaterade, att 
det i världen finns otaliga kvinnor, 
som genom sin utbildning, sin aka
demiskt tränade tankeförmåga och 
övriga kvalifikationer skulle kunna 
framgångsrikt bekläda viktiga le
dande befattningar inom det ekono
miska livet. Att de också skulle till
föra det ett nytt egenartat element, 
vars finansiella inflytande skulle an
vändas till att förhindra krig och de 
fruktansvärda strider" som nu i 

vinningslystnadens namn utkämpas 
på det ekonomiska området är där
emot en åsikt, för vilken knappast 
några bevis kunna förebringas. Man 
har icke sett att kvinnorna som yr
kesutövare tillämpa mera osjälviska 
eller bättre motiv är deras manliga 
kolleger. 

Lady Rhonddas inlägg synes ha 
gått mera rakt på sak, anknytande 
sig till verkligheten sådan den är. 
Hon tog det hela affärsmässigt och 
påpekade önskvärdheten av att vägen 
till de högre och ledande befattnin
garne inom handeln och industrien 

JYIodersansvar. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Den tids ungdom för vilken Ibsen 
satte målet: "Vad du er vser fuldt 
og beelt, men ikke stykkevis og 
deelt", omfattade denna lära med en
tusiasm. Att "gå upp i" vad man 
hade för händer var livets a och o, 
och därmed var allt väl beställt. Man 
förbisåg faran av överspecialisering 
från släkttypen människan. Detta 
begrepp, som väl får anses för det 
högsta, fick lämna plats åt ett lägre. 
Uppfattningen synes dock ha änd
rats under de senaste decennierna — 
vad männen angår, men näppeligen 
när det gäller kvinnor. När man 
t. ex. hör uttrycket om en person: 
"han är bara läkare och inte männi
ska", eller "bara präst och inte män
niska", o. s. v. om olika verksamhets
områden i samhället, så är detta 
näppeligen menat som en artighet. 

Det för några år sedan ofta före
kommande talet om "den manlige 
mannen" och den "kvinnliga kvin
nan" såsom idealtypen för människo
släktet har försvunnit. Varför? Har 
folk tröttnat på dem, kanske? Eller 
börja de utmärkande karaktärsdragen 
smälta samman, så att vad som är 
förtjänst hos mannen icke är ett fel 
hos kvinnan, eller tvärtom? Det är 
särskilt ett begrepp, som på grund av 
en personlig erfarenhet, förnyad en 
av de senaste dagarna, tvingar mig 
att ta till ordet — det är hedersbe
greppet när det gäller man eller 
kvinna, 

En liten episod från min barndom 
ber jag få sticka in här. En tro
tjänarinna i mitt hem, som hade syn-

öppnas för kvinnorna. Referenten 
skriver: Hennes friska anförande, 
som med robust humör och "common 
sense" höll sig inom den för diskus
sionen uppdragna ramen, väckte en 
smula uppståndelse. Hon talade 
kraftigt för att kvinnorna skola söka 
erövra ledande befattningar inom 
handeln och industrien. Det är, för
klarade hon, en föråldrad uppfatt
ning, att kvinnorna icke duga till 
dessa poster. Industriens män böra 
uppfostra sina döttrar för affärslivet. 
Kvinnornas egen brist på självförtro
ende beror på, att de icke äro med
vetna om vad de verkligen förmå. 
Det finns inom den engelska bolags-
världen 27,000 personer i direktörs
ställning, men av dem äro endast 200 
kvinnor. Varför, frågade talarin-
nan som avslutning på sitt anförande, 
skulle icke kvinnorna vilja vara med 
i spetsen för affärslivet? Pängar be
tyda ju inflytande, makt, anseende! 

Lady Rhondda talar av egen erfa
renhet. Hon ärvde efter sin far rika 
kolgruvor, vilka hon själv admini
strerar, hon intar en mycket fram
skjuten ställning inom den engelska 
storindustrien och hennes förmögen
het är betydande. 

Till sist talade handelskommissa
rien vid den amerikanska legationen 
i Berlin miss Goldsmith, en helt ung 
dam, om "Kvinnorna i det interna
tionella affärslivet". 

neriigen gott om ordstäv, hade bland 
dem ett som lydde så här: "En karl 
står vid sitt ord, och en käring vid 
sin påse". — Då jag inte förstod ta
let, gick jag till min mor och bad om 
hjälp. Hon såg allvarsam ut och 
strök mig över håret med orden: "En 
bra människa står vid sitt ord, an
tingen det är en karl eller en käring 
— det kan du hälsa Neta. Det där 
om påsen är bara dumheter". Det 
kan visserligen antydas att påsen 
(tiggarpåsen?) var en symbol, men 
då den håller på att försvinna behöva 
vi inte orda om den, utan bara glädja 
oss åt dess försvinnande. 

För ätt komma till anledningen 
som framkallade denna betraktelse, 
så var det ett isamtal mellan två äldre 
damer, mödrar båda, bildade och so
cialt verksamma. Den ena av dem 
hade för ett tiotal år sedan tagit 
hand om ett barn, vars mor dött vid 
den lillas födelse. Modern var myc
ket ung, endast sexton år, tillhörde 
en högt ansedd familj och till hennes 
förtvivlan sällade sig sorgen över 
den unge mannens beteende. När 
denne hörde att kärleksförhållandet 
skulle medföra följder, lämnade han. 
den bana han slagit in på och for 
till Amerika. På moderns inrådan,, 
sades det. Damen som tagit sig an 
barnet, yttrade sig mycket strängt 
om den unge mannens mor, som var 
förmögen och betecknade hennes be~ 
teende som ohederligt. 

— Men betänk att hon var mor, 
försvarade den andra, — En mors 
första plikt är hennes barns förmån. 

— Nej, ivrade den andra, en mors 
första plikt är att vara en hederlig 
människa och handla som sådan, det 
må sedan bära eller brista, medföra 
förmån eller skada, Vad innebar 
förmånen du talar om? Några inbe
sparade slantar, men det finns andra 
förluster än ekonomiska, vilket allt 
för ofta glömmes. Betänk vilken 
karaktär en sådan mor bygger upp 
hos sin son, berövar honom alla he
dersbegrepp och all självaktning. 
Hurudant skulle hans barns öde ha 
varit, om ej goda människor omhul
dat det? Kan du försvara en sådan 
mor? 

— Ja, svarade den andra, men det 
lät en smula lamare, en kvinna som 
är helt och fullt mor är mer än män
niska, det har vi väl fått lära oss 
både på vers och prosa, 

— Då är det inte en minut för ti
digt att vi lär oss att det är en farlig 
villfarelse som icke bidrar till släk
tets välgång och lycka. Men så län
ge lydnad varit kvinnans största 
dygd har hon inte kunnat bli bättre 
uppfostrare själv. När Otto Wei-
ninger i sin bok "Kön och karaktär" 
skrev att "kvinnan är det synliga 
förkroppsligandet av mannens syn
der", så är man frestad att ge honom 
rätt till en viss grad. 

Just genom moderskapet och den 
därav — åtminstone periodvis — för
anledda fysiska svagheten, har hon 
blivit den beroende och underlägsna, 
och denna hennes ställning missbru
kad. Människorna ha sålunda blivit 
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