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

A.-Bol. NYA BIKUPAN 
Kungsgatan 45. Göteborg. 

Vitvaru- & 
Brud utstyrselsaffär 

BARN- & BABYKLÄDER 

RIT. & PÅB. HANDARBETEN 

Telefon 5107 

Varje förståndig husmoder 

använder 

Pellerins Margarin 
i hushållet 

Bro männen 
lyckligare än 

kvinnorna? 
Pâ en prisfråga: "Vem är lyck

ligast, mannen eller kvinnan?" 
kom en massa svar, vilka egendom
ligt nog alla syntes skrivna av 
kvinnor. Åsikterna voro emeller
tid delade, såsom framgår av de 
båda prisbelönade svaren, vilka här 
nedan återgivas. 

— Jag tror, skriver första pris-
tagarinnan, att kvinnorna äro lyck
ligare än männen. Mannen ser li
vet mera i stort och han är mera 
fri och obunden, men icke desto 
mindre är han hplt säkert mindre 
lycklig. 

Det mest framträdande draget i 
mannens karaktär är självkänslan, 
under det att särdraget i kvinnoka
raktären är offervilja, icke i dess 
allmänna bemärkelse utan lokali
serad till den lilla krets, där hon 
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rör sig. Den omfattar make, barn 
och släkt. 

Mannens självkänsla resulterar 
i en äregirighet, som aldrig helt 
tillfredsställes och som därför 
grumlar hans lycka, under det att 
kvinnan i sin osjälviskhet och i sin 
känsla av att leva för andra har en 
outtömlig glädjekälla. 

Det vill mycket litet till för att 
göra en ung flicka lycklig. En vac
ker prydnadssak, ett par nya skor 
äro nog för att få hennes sinne att 
sjunga av glädje, under det att en 
ny hatt eller en ny dräkt förflyttar 
henne till sjunde himlen och håller 
henne kvar där ända tills den tri
sta stund, då hon upptäcker sam
ma hattmodell på ett annat huvud 
eller en kopia av sin dräkt, omslu
tande en annan flickgestalt. 

Känslan iav att vara väl klädd 
vilar som ett solsken över hela hen
nes väsende. Hon talar icke om 
saken, tänker kanske inte på den, 
men undermedvetet vet hon varje 
sekund att hon tar sig bra ut, att 
hon i det avsendet nått så långt det 
är henne möjligt. Hon är nöjd med 
sin värld, med sig själv, med hela 
tillvaron — hon är lycklig. 

En man går upp i sitt arbete för 
familjen, och det bereder honom 
tillfredsställelse i den mån det ger 
ett gott ekonomiskt resultat och so
cialt anseende, men sällan om ens 
någonsin skänker det honom en 
känsla av verklig lycka. Däremot 
kan en gift kvinna utföra de enk
laste husliga sysslor, vilka på intet 
sätt motsvara de uppgifter, för vil
ka hon är kvalificerad, under den 
livligaste känsla -av nöje, ja, lycka, 
därför att hon vet, att hennes ar
bete betyder trevnad för dem hon 
älskar. Mödan, besväret, arbetets 
anspråkslösa karaktär — allt detta 
går henne spårlöst förbi, därför .att 
hon icke lever i den stund som ar 
utan i framtiden. Moderskärleken, 
vilken ständigt är sysselsatt med 
att göra upp vackra framtidsplaner 
och bygga luftslott för barnen, är 
för kvinnan en aldrig sinande lyc
kokänsla. 

Även som åldrad finner kvinnan 
lycka i livet. Hon lever i sina 
minnen, gläder sig åt sina barns 
framgång och drömmer vackra 
drömmar om sina barnbarns fram
tid." 

— Lycka, skriver den andra 
pristagarinnan, är något så bräck
ligt och flyktigt, att hon just när 
vi tro oss ha fångat henne redan 
är borta. 

Vem är lyckligast, mannen eller 
kvinnan? Helt säkert mannen. En 
kvinnas natur är mycket mera 
sammansatt än mannens. Även 
om hon äger livets tre rikaste gåvor 
hälsa, rikedom och skönhet, lurar 
i hennes hjärta en längtan efter nå
got mera, något som tar gestalt en
dast i hennes drömmar. 

Det är först när kärleken vaknar 
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Skinande 
blank 

skall skon vara. Även 
den nättaste fot gör sig 
ej annars. När Ni stiger 
ur bilen efter dagens 
färd, är det bekvämt och 
bra att ha VIKING SKO
KRÄM och glansborsten 
Viking till hands. Med 
dem är det ett ögonblicks 

verk. 

hos henne, som hon känner sig i 
verklig mening lycklig och den lyc
ka hon nu erfar övergår vida allt 
vad en man mäktar känna. Skada 
bara att den är av så kort varaktig
het! För henne är mannen en gud, 
och när hon sedan finner att han 
endast är formad av lera, förflykti
gas hennes drömmar även om hen
nes kärlek fortlever. 

Den kloka modern lär sin dotter 
att på bästa sätt "utfodra vilddju

ret". Hon vet ju att en mans lyc
ka till väsentlig del bestämmes av 
det kroppsliga välbefinnandet. Han 
motionerar, äter, sover och är nöjd. 
Och den som är nöjd är lycklig. 

Men för kvinnan kommer alltid 
dessa sällsamma stunder av kval
full saknad, dessa stunder av pas
sionerad längtan efter något hon 
vet icke vad men som hon kallar 
— lycka. 

Man säger, att kvinnan är mera 
begiven på nöjen och förlustelser 
än mannen. Det ligger sanning 
däri, men varför är det så? Vill 
hon icke endast döva sitt hjärtas 
evigt otillfredsställda längtan efter 
lycka? Hon drömmer måhända för 
mycket, och drömmens skönhet gör 
henne missnöjd med den bristfäl
liga värld, i vilken hon lever." 

Det är skada att inget manligt 
svar föreligger. Om en man skul
le besvarat den uppställda frågan, 
skulle han antagligen prisat kvin-

Smålandskräftor 
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nan såsom den lyckligaste. Han 
skulle först talat 0111 sitt mödosam
ma arbete för utkomsten, sin ofri
het, sina bekymmer och sedan om 
kvinnans ljusa tillvaro, hennes fria 
bekymmerslösa liv innanför hem
mets skyddande murar, hennes lät
ta och nöjsamma husliga arbete, 
hennes lycka som älskad och av

gudad mor. 
Men om man sedan frågade, ifall 

han ville utbyta sin egen hårda 
lott mot den så mycket förmånli
gare kvinnliga, så skulle han svara 

- ja, hur, tror Ni? 

Hderbråck, 
Åderbråcken, skriver d:r Hansen i 

"Dansk Familieblad", uppkomma ge-
10m utvidgning av blodådrorna för
nämligast på de nedre •extremiteterna 
iär de kunna uppnå en ganska bety
dande storlek. 

Många människor besväras inte 
det minsta av dem och man kan på
träffa många löpare, cyklister o. fot
bollsspelare, vilka trots sina åder
bråck kunna åstadkomma vackra pre
stationer på sportens område. 

Hos andra återigen är åkomman 
mycket besvärande, särskilt är detta 
fallet hos äldre kvinnor efter täta 
havandeskap och barnsängar. 

De lida av smärtor i benen, hava 
en besvärad gång och bliva lätt trötta. 
Grå eller stå dessa personer under 
större delen av dagen, svullna benen 
mot aftonen och äro särskilt upp
svällda i partiet kring anklarne. Ef
ter sängliggandet under natten för
svinner vanligen svullnaden helt eller 
delvis. 

Ännu mera besvärande blir åkom
man, om en sådan utspänd åder bris
ter. Därvid inställer sig en blödning 
som kan bliva ganska betydlig, om 
den icke behandlas på rätt sätt. Ef
ter en sådan blödning uppstår ofta ett 
litet sår, som har mycket svårt att 
fullständigt läkas, och som, om det 
vanskötes eller icke alls skötes, till
tar i storlek. Det uppstår då vad man 
brukar kalla "skenbenssår". Det är 
därför av vikt, att man i tid söker 
läkare, så att detta slags sår kunna 
förekommas. 

Personer, som lida av åderbråck, 
böra först och främst spara sina ben 
så mycket som möjligt för överan
strängning. När de icke av sin sys
selsättning tvingas att gå eller stå 
böra de intaga sittande ställning med 
benen upplagda på en stol för att hin
dra blodet att samla sig i de nedre 
benpartierna. 

En god hjälp lämnas av de lätta 
elastiska bandage, som finnas till
gängliga i handeln och som böra lin
das om benet nerifrån foten och upp 
till knäet eller, om så erfordras, ännu 
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mot högsta Emottager insättningar 

gäl lande ränta.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack.  

Förmedlar köp och försäl jn ing av 

akt ier  och obl igat ioner.  
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högre. En välsittande elastisk strum
pa gör även god nytta. 

Därjämte är en noggrann hudvård 
med täta avtvättningar av stor bety
delse. Skulle det inträffa, att ett 
åderbråck (brister, kan patienten häj-< 
da blödningen genom att lägga sig 
ned raklång med benet högt upplyf-
tat, varefter ett bandage fast anläg-
ges kring såret. Till denna förbind
ning bör man helst använda sterili
serad gas väv, vadd eller binda, vilka 
kunna erhållas på varje apotek. Tills 
man hinner anskaffa dessa förbands
artiklar kan man använda en ren 
näsduk eller något annat i hast tilla
gat rent bandage. Klokheten bjuder, 
att man så snart ske kan låter en lä
kare övertaga behandlingen för att 
denna skall kunna bli så ändamåls
enlig som möjligt. 

EKSTRÖMS „ 
JJIÔTMJOL 
OHEOflO KEM.-TEKN. FAOHIIC 
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En framstående talare höll före
drag i ett litterärt sällskap. Då 
sekreteraren efter slutet uppenbara
de sig med arvodet avböjde talaren 
det samma och förseslog att det an
vändes för något välgörande ända
mål. 

— Skulle ni ha något emot, frå
gade sekreteraren, om vi ger summan 
till fonden för särskilda ändamål? 

•—- Inte alls, svarade talaren, vad 
är det för särskilda ändamål? 

— För att skaffa oss bättre före
läsare nästa år, var svaret. 

Dygden är religionens äkta dot
ter; ångern hennes adoptivson. 

A. Dumas D. A. 

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. 

X. 

Mallory red bort med en storm ra
sande i sitt inre. Den första glädjen 
över Liliths öppenhjärtiga erkännan
de att hon älskade honom byttes i 
•missmod vid tanken på hur hopplös 
situationen egentligen föreföll. Inte 
en enda gång hade Lilith så mycket 
som ens antytt, att de svårigheter, 
vilka syntes göra en 'förbindelse dem 
emellan omöjlig, kunde på något sätt 
avlägsnas. Trots sin orubbliga tro 
på hennes uppriktighet måste han 
dock fråga sig, om hon verkligen var 
fri och icke bunden med oupplösliga 
band. 

Dessa mörka tankar kunde dock 
icke undanskymma denna underbara 
dags lyckliga upplevelser vilka kom-
mo hans ögon att lysa med én glans 
som eljes icke fanns där. 

Så tydligt stod glädjen att- läsa i 
hans ansikte, att sir George Para-
dine, som framemot aftonen händel
sevis träffade honom utanför posthu
set, fann sig föranlåten att med en 
ironisk blick säga: 

— Det är en trevlig trakt det här, 
doktor Mallory. 

—• Ja, svarade den tilltalade utan 
att låtsas om att han förstod under
meningen. Det var tydligt att baro-
neten sett Lilith och den unge läka
ren vid deras ömma tete-a-tete. 

I själva verket hade sir George 
icke blott sett idem utan även grund
ligt förargats över vad han såg. Li
lith var en mycket vacker flicka, som 
ensam uppvägde traktens alla övriga 
skönheter tillsammans, och det gick 
honom hårt till sinnes, att ha blivit 
tillbakavisad av henne. 

Den pikanta omständigheten att 
han kände hennes historia bättre än 
någon annan där på trakten tillika 
med det förhållandet att hon så de
monstrativt undvek honom gav ökad 
intensitet åt det intresse, varmed ba-
roneten omfattade hennes person. 

Det förargade honom, att den un
ge, ståtlige läkaren, trots mottagna 
varningar, kommit på en långt för
troligare fot med Lilith är vad det 
lyckats honom själv. Han erfor 
plötsligt en stark lust att draga för
del av den kunskap han ägde om hen
nes person för att undantränga Mal
lory från den förtroendeställning han 
tydligen intog. Det harmade honom, 

att han med sina häntydningar om 
den unga flickans förtid av allt att 
döma endast gjort henne dubbelt in
tressant i Mallorys ögon. 

Sir George gick så långt i sin iver, 
att han uppgjorde de sinnrikaste pla

ner för att få till stånd ett möte med 
Lilith. Då de gång på gång misslyc
kades, greps han av ursinne. Det 
låg i öppen dag att den unga flickan 
med flit undvek honom, under det att 
hon med nöje mottog doktor Mallo
rys uppvaktning. * 

Sir George bestämde sig slutligen 
för ett djärvt schackdrag och begav 
sig helt enkelt på visit till Old Court. 
Sedan han frågat efter fru Ames och 
fått till svar, att hon ännu var fängs
lad vid sitt rum, undrade han, om 
han icke kunde få tala med fröken 
Ames. 

Betjänten visade sir George in i sa
longen och gick ut i trädgården för 
att leta efter sin unga härskarinna, 
men just då han skull öppna träd
gårdsdörren, hejdades han av fru 
Ames, som oförmodat uppträdde på 
skådeplatsen. 

— Säg till sir George, att fröken 
Lilith inte är hemma, sade hon. 

— Men han har säkerligen sett 
henne från fönstret, anmärkte Bletch-
ley. 

— Det betyder ingenting. Gör 
som jag säger. 

Innan betjänten hann göra ytterli
gare invändningar, gled fru Arnes ut 
i trädgården och vinkade till sig 
Lilith, >som stod ute på gräsplanen. 

Bletchley återvände till salongen 
och lämnade sir George det besked, 
som fru Ames lagt i hans mun. 

Under tiden hade Lilith fått sikte 
på den lilla skröpliga gestalten. Glad 

över tillfället att få tala med modern, 
som under de gångna dagarna hållit 
sig fullständigt isolerad, skyndade 
hon fram till henne. 

Så snart fru Ames var säker på 
att det fruktade mötet mellan sir 
George och dottern var avvärjt, för
sökte hon emellertid att obemärkt 
smyga sig undan, men hejdades av 
Lilith: — Vänta ett ögonblick, mam
ma. Jag vill och måste tala med 
dig. 

Fru Ames hade redan hunnit in 
genom den åt trädgården vettande 
villadörren, vilken icke syntes från 
salongsfönstren. 

BREVLÅDA. 
s. A. Tack för skrivelsen 
er hand skall besvara. S°m 

; Möjligen en vecka i^e^ 
efter måste livets allvar ftfejL 
Eljes bara goda nyheter m 
seende! ' a äter-

Ännu icke torr y 
mendera en handduk pJr

re-ko®-
var historien inte oäven rJ^'1 

nog bli något av Er med tiden. 

Fru E. S r Vi b 
Edert  brev. Historien är ~"r"f 
ständigt obekant och f,, 
dess bättre rätt otrolig. Vi h, ? ? 
satt oss i förbindelse med läiJr 
personer för en utredning ochÏ 
la sedan låta höra av oss. 

E- Ĥ rJ: . Ganska nätt men för 
personligt 1 tonen, anse vi. 

En läsare au Kv. T. Tack för Då 

pekandet men den historien får L 
anses utagerad. » 

a S~d-'. N°rma> Presserai 
Ai tik lames införande säkerställt 
men det måste dock anstå något 
med saken. 8 

Fru D.W. Tack för manus, som 
redan är uppsatt. En hjärtlig och 
frisk hälsning! s 

Lilla Lisa : — Säg, vill inte mam
ma ge femti öre till en gammal, gam
mal gumma?? 

Mamma : — Jo, gärna. Var är 
hon? 

Lilla Lisa: — Hon sitter nere på 
bärtorget och säljer sådana vådligt 
goda krusbär. 
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— Inte nu. Jag är trött — jag 
är sjuk. Låt mig vara i fred, bad 
fru Ames. 

Hennes svaga skälvande röst tala
de i själva verket om trötthet och 
svaghet. Men lilith var omedgörlig. 
Hon var under vanliga förhållanden 

eftergivande och lätt att leda, men 
ibland kunde hon viså lika stor en
vishet som modern, vilket inte ville 
säga litet. De försök hon under se
naste dagarna gjort att få en förkla
ring av modern, en redogörelse för 
vad som förefallit melk'.n henne och 
sir George hade alla avvisats. Nu 
ville hon ha besked. 

Hon lade sin starka arm om den 
lilla skröpliga varelsen och ledde hen
ne tillbaka till sovrummet. Här för
sökte fru Arnes göra sig henne kvitt, 
men Lilith slog sig lugnt ned i en 
stol vid fönstret, under det modern 
lät sig falla ned på divanen. 

— Nå, mamma, låt mig nu veta 
vad sir George Paradine sagt för nå
got till dig och varför du inte vill 
tillåta mig att tala med honom? 

Den lilla damen skälvde som ett 
asplöv. Men alla hennes försök att 
slippa svara genom att skylla på 

trötthet och missnöje eller genom 
be om anstånd, tills hon hunni 

litet starkare voro förgäves. 

_ Jag ber bara om en helt JM 

r e d o g ö r e l s e ,  f ö r k l a r a d e  d e r ^  
kan lugnt. Jag vill oc1 ° ^ 
få veta vad allt detta je y är 

dan ditt samtal med sn' 
du oigenkänlig i ditt ff 
•mig. Jag har förgäves 

dera vad han sagt, ^ # 
Ulla en sådan förändring b# f. 

Jag har väntat., att du av ^ 
vilja skulle förklara saker ^ 

men då du tydligen m ^ reiit 
göra det, fordrar jag nu • 1 

besked. hoj 

Under det Lilith tala ej ̂  ̂  
märke till, att moderen ^ ̂  satt 
en häftig sinnesrörelse 
med nedslagna ögon oc 

sina smala händer. ^ 

Men om hon hopH' ̂  fgr vidar" 
skulle lämna henne i 

frågor, så misstog l0n 

- (fort«-)' 

ŝ SHA1-M stad 

N:0 34. 4; de àrg. 

b̂et är våL 
att mamma kar 

Gummans 
F L I N G O R  

så att pysen kan bli 
ren igen. 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Londonkonferensen har nått sitt 
uppställda stora mål — en allmän 
överenskommelse i skadeståndsfrå--
gan har undertecknats! 

Betydelsen av denna händelse kan 
knappast överskattas. Man har här
med vunnit själva förutsättningen 
för återupprättandet av normala för
hållanden mellan de europeiska sta
terna — vi gå mot en ny arbetets, 
«ch. lät oss hoppas det, även en sam
förståndets och fredens sera. 

Att förhandlingarne i London 
<hogo så lång tid som skedde berodde 
på svårigheten att uppnå en överens
kommelse om den militära utrymnin
gen av Ruhr. Det tyska kravet på 

omedelbar evakuering avvisades 
obönhörligt av den franska delega
tionens chef, Herriot, som fordrade 
€n ^ist av ett helt år, detta av hän-
syn till det franska folkets känslor. 
Herriots synpunkt fann ett om än 
På sina håll motvilligt stöd hos de 
övriga allierade delegationerna, och 
den tyska hade under sådana för
hållanden ingenting annat att göra 
än att höja sig. 

Det är dock möjligt ja, troligt, att 
^rymningen av Ruhr kommer att 

^ara fullbordat faktum långt före 
angivna tidsfristens utgång. 

aoBonakl, Englands statsminister, 
ar i ett öppet brev till sin franske 

j^betsbroder uttalat en bestämd och 
säkert tungt vägande önskan i 

^eilna riktning. Man tror också, att 
611 franska delegationen så envist 
asthöll vid ockupationen mindre av 
®nsyn till det franska folkets na-

°t?Ha ^n för att tillförsäk-
a rankrike ett dyrbart bytesobjekt 

a förestående underhandlingar-
e om en fransk-tysk handelstraktat, 

or att få gällande kraft måste 
on överenskommel sen vara rati-

3o
erad av "tyska riksdagen före den 

T) . 

So eflnn^n®s^^eT1 måste betraktas 
ket tillmätt, då man vet vil
da £S*ar^ m°tstånd mot det framlag-

^föndaget man har att räkna 
1 tyska riksdagen från de båda 

VkrPartierna' c^e tysk-folkliga o. de 
att v"3!10118119" f antages dock, 

itveclr elserna' skola taSa en lycklig 
la I ^ riksdagen underteck-

gandeT 0n̂ râ âten som' ^ur ^etun-
lvfk> V S t^stämmelser än äro, dock 
yiter det. -, , , , 

1SO-krinc ^r,sk'a riket ut ur dess 
b °°h tillförsäkrar det möjlig-
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heten att erhålla ett stort internatio
nellt lån, livsbetingelsen för dess in
dustri. 

Trots den sura min en del franska 
tidningar visa kommer med tämligen 
stor visshet både deputeradekamma
ren och senaten att godkänna Her
riots arbete genom att ge honom ett 
glänsande förtroendevotum. 

UpprorsTörelsen i Egyptiska Su
dan synes vara av rätt allvarlig art. 
Genom en traktat av 1899 skall lan
det anses som gemensam engelsk
egyptisk egendom. Det ligger dock 
i sakens natur, att Storbritannien 
betraktar sig som rikets verklige och 
ende herre och icke godvilligt från
träder denna ställning. 

För övrigt berättas om en allmän 
infödd jäsning i Nordafrika, i Egyp
ten mot England och i Marocko mot 
Erankrike och Spanien. 

Eolkförbundsrådet sammanträder 
inom kort i Geneve. Mötet blir märk
ligt i så måtto, att både Englands 
och Erankrikes statsministrar kom
ina att deltaga däri. Även Italiens 
diktator, Mussolini, har anmält sin 
ankomst 

Rådet skall enligt förljudande be
handla bl. a. frågan om Folkförbun
dets övertagande av den militära 
kontrollen över Tyskland. 

Enligt meddelande från Italien 
har man nu funnit liket efter den 
av en del fascister mördade socia
listledaren Matteotti. Som bekant 
har mordet fått tjäna som förevänd
ning för ursinniga socialistiska at
tacker, även från andra länder, på 
den italienska fascistregeringen och 
framförallt pa dess chef Mussolini. 
Det gör under sådana förhållanden 
ett gott intryck, att den mördades 
änka i ett öppet brev riktar en väd
jan till det italienska folket att icke 
utnyttja hennes mans död för poli
tiska ändamål och partistrider. Hon 
uppmanar i stället nationen till enig
het och fred. 

Kvinnan. 

Känsliga öron äro hos flickor lik
som hos hästar tecken till sundhet. 

Jean Faul. 

Dagen uppgår över kvinnans liv 
på jorden, den trånga dalen vidgas 
och stigarne bli allt flera; det skall 
bli rum, arbete, levnadsglädje nog 
för alla, som redligt söka och vilja. 

Fredrika Bremer. 

Kvinnan söker ett hjärta, icke 
njutning. Hon är kysk i djupet av 
sitt väsende och endast hon vet vad 

blygsamhet är. 
R. Hamerling. 

Det är obestridligt att Gud skapat 
kvinnorna endast för att tämja män

nen. 
F. M. A. de Voltaire. 

6tt besök bos 
Bclma Lagerlöf. 

Av STELLA RYDHOLM. 

Det duggade smått, då vi på upp
blötta bivägar sökte oss fram till 

Mårbackia över Östra Emtervik. 
Vi hade övernattat i det vackra 
Sunne, besett några av de välkän
da gårdarna kring "Lövens långa 
sjö" och skulle inom ett par minu
ter välkomnas av Gösta Berlings 
författarinna. I den långa björk
allén smattrar regnet mot den upp
spända sufletten på vår lilla Citro
en, och just då vi få gården i sikte, 
det enkla renstilade, återuppstånd-
na Mårbacka, hörs en påfågels gäl
la skri — en första originell väl
komsthälsning, ett annonserande 
för dem där inne, att det kommer 

främmande till gårde. Och där på 
den rymliga stentrappan med sina 
fem par dubbla pelare står Selma 
Lagerlöf och hälsar oss leende och 
fåmäld. % 

Klockan är blott ett, men mid
dagen serveras vid denna tid, och 
vi träda in i den hemtrevligaste 
matsal man gärna kan tänka sig! 
Vita rococomöbler med storrutigt 

blått och vitt sommaröverdrag, på 
det vackert dukade bordet en 
ovanligt praktfull vit glocksin, in
bjudande vita gungstolar i två hörn 
av rummet. Efter middagen, som 
avslutas med delikata jordgubbar 

ur trädgården b judes kaffe i den 
stora salongen intill salen och sam
talet får en intimare karaktär, jag 
glömmer att se på rummets alla 
vackra detaljer och lyssnar istället 
till vår värdinnas ovanligt behär
skade, sonora stämma. Jag und
rar, hur det kan komma sig, att 
det aldrig i någon skildring av el
ler intervju med Selma Lagerlöf 
talas om de två saker, som tyckas 
mig så betecknande: rösten och 
ögonen. Det lär finnas fler i den 
Lagerlöfska släkten, som äger den
na vackra, skolade, djupa stämma, 
som hos Selma Lagerlöf dessutom 
har något av ungdomlig klang över 
sig. 

Då vi senare gå husesyn och stå 
framför ett nyligen färdigblivet 
porträtt i olja av författarinnan i 
den vackra, stora salongen i övre 
våningen, slår mig just blicken. 
Det är en ganska gammal, grå
klädd, lite trött kvinna, som sitter 
framåtlutad. Hennes uttryck är 
allvarligt, nästan tungt — men 
ögonen skåda fjärran in i dröm
mens och fantasiens värld. Vad se 
de? Jag glömmer allt omkring 
mig och förstår plötsligt, att det 
centrala i detta porträtt, det som 
intresserat konstnären så mycket, 
är just blicken, den drömmande, 
inåtvända, vackra syner skådande 
blicken. Jag står försjunken i 
tankar inför porträttet, då Selma 
Lagerlöf manar oss att gå vidare in 
i det originella, längs husets hela 
långsida löpande biblioteket. I 
sanning ett rum för en författarin
na, ett unikt, måttfullt, vackert, 
rofyllt rum med ljuvlig utsikt över 

det vackra värmländska landska
pet, som tyvärr fortfarande döljer 
sin charm under regnets sorgedok. 
Ett rum med i väggen infällda bok
hyllor utan överflöd på dyrbara 
band, med en ottoman för vila, ett 
rymligt skrivbord för arbete, vack
ra dekorationer för ögat, lugna fär
ger för sinnet. Här rinna efter
middagens timmar så förunderligt 
snabbt, här gå tankarna och orden 
långfärd till all världens olika län
der och folk, företeelser och öden. 
Här erfar jag hur intensivt skarp 
och vaken den drömmande blicken 
kan bli, vilket levande intresse 
Selma Lagerlöf har för allt som 
lever och rörs, vilken kännedom 
om dagens brännande frågor, ti
dens stora spörsmål. 

Då klockan nalkas fem serveras 
kaffe och då vår värdinna sedan 
vilar en stund passa vi på att se 
oss om utomhus med Mårbackas 
präktiga husföreståndarinna, frö
ken Lundgren, som ciceron. Vi 
undra, om det ej blir ensligt ibland 
på den så avsides liggande gården! 
Fröken L. 1er ett nästan beklagan
de löje och vi få en liten inblick i 
världsryktets nackdelar. Man kan 
verkligen ej tala om ensamhet i 
samband med Mårbacka. 

Fröken L. berättar, hur turister 
vissa tider formligen översvämma 
gården. Innan den nödfallsutvä
gen att delvis avspärra huvudbygg
naden måste vidtagas, kunde det 
hända, att nyfikna resenärer kom-
mo ända fram till fönstret och tit
tade in då man satt till bords! El
ler att folk ogenerat gingo omkring 
i trädgården och besågo huset från 
alla håll och kanter. Många da
gar under sommaren kunde bilar
nas antal räknas upp till fyrtio. 
— Så det kan sannerligen inte kal
las ogästvänligt, att de måste hål
la sig i utkanten av området, ty, 
skulle Selma Lagerlöf i sitt hem 
ta' emot alla turister, som komma, 
så kunde hon lika gärna först som 
sist lägga ned sin verksamhet som 
författarinna: hennes dagars lugn 
skulle då få en bråd ända. Vem 
har satt sig riktigt in i de ett för-
fattarrykte åtföljande svårigheter
na! Hur förfärligt, att aldrig kun
na vara incognito, att aldrig kun
na företa en resa utan reporters 
och kameror vid närmaste anhalt ! 
Alltså: ensligheten på det undan
gömt belägna Mårbacka är en myt : 
hit söka sig folk från världens alla 
hörn, hit komma föreningar, skol
klasser, enskilda svenskar och ut
länningar för att träffa den beun
drade författarinnan och se hen
nes vackra hem. Och kanske in
nebär hennes någon gång kritise
rade och missuppfattade "reser
verade hållning" något av en nöd
vändig skyddsmur mellan världen 
och henne! 

Det var roligt att se Selma La
gerlöf så frisk, så fylld av arbets-

Döstmolii. 
Hon kom upp på redaktionen, den 

gamla damen. Inte för att beklaga 
sig utan endast för att berätta sina 
svårigheter och möjligen få ett råd; 

en anvisning på någon utväg. 
Hennes historia var på intet sätt 

märkvärdig. Liknande hör man just 
nu berättas från många olika håll. 
Vanligen får man dessa historier ur 
andra och tredje hand av personer, 
som själva icke äro direkt berörda av 
saken. Det hela befinner sig på så 
stort avstånd, att man inte får någon 
klar uppfattning av hur mycket det 
verkligen kan gälla, vilka stora livs-
värden som kunna etå på spel. 

Men här är den berättande själv 
implicerad, här är det fråga om egna 
vitala intressen, om en motgång, vil
ken hotar att utveckla sig till en 
olycka! 

Vad rör det sig om? Ack, endast 
om en uppsägning till avflyttning 
från bostaden, tidens mest fruktade 
jobspost. Den har kommit oväntat, 
plötsligt, utan att slaget kunnat av
värjas. 

— Vi måste flytta, säger hon med 
lågmäld, vibrerande istämma, färdig 
att slå över i en snyftning. Vi kan 
inte flytta. Vi kan inte flytta till 
de enda lägenheter, som stå till buds, 
1 stadens utkanter eller ännu längre 
bort. Min man måste bo nära sin 
arbetsplats — som nu. Han börjar 
flera gånger i veckan sitt arbete kl. 
2 på natten. Han är klen, han har 
svårt att gå. Hur skall han komma 
in till stan därbortifrån? Vid den ti
den gå inga spårvagnar. En flytt
ning till utkanten tvingar honom att 

glädje och arbetslust. Ty för hen
ne har just arbetsglädjen varit det 
största i livet. Att göra sitt land 
heder genom ett gott arbete, det 
tror jag man skulle kunna sätta 
som måtto för hennes liv och lever
ne. Hennes verks gestalter tyckas 
leVa: ett intensivt, verkligt liv i hen
nes tankevärld, innan hon fäster 
dem på papperet, hennes själ vim
lar av intryck, bilder, syner, män
niskoöden. Det är som om hon 
med öm och varsam hand ur detta 
levande bildmateriel, toge fram och 
utformade de olikä karaktärerna, 
hon lever med sina gestalter, lider 
och gläds med dem, och kanske 
är det därför hon förmår meddela 
dem till läsaren på det säregna 
sätt, som betecknar det bästa hon 
skrivit. 

Denna dag på Mårbacka i den 
rofyllda atmosfären med det stilla 
sommarrägnets vemodiga stänk 

mot rutorna, i detta ovanligt lite 
utstyrda och praktfulla, men så 
mycket mer förfinade och trevliga 
hem, vars värdinna, behärskad 
och lugn till det yttre, då och då 
låter en glimt av sitt rika inre liv 
stråla fram gärna färgad av en 
stillsam, torr humor, detta allt, 
står nu efteråt fram soin ett min
ne, som sent skall förtona, vars 
alla inslag länge skola bjuda tan
ken en vacker, stämningsfull till
flykt. 

lämna tjänsten, gör honom arbetslös, 
utan inkomst. Och jag — hur skall 
jag kunna — hur skall jag kunna — 

Hon börjar tala om den bostad, där 
de nu bott i tjugofem år. Hennes 
tanke genomlöper denna långa tids-, 
rymd. Hon berättar hur väl hon 
trivts, hur nätt hon fått allt ordnat, 
vilket vackert litet hem det blivit. 

Och nu — 

Det är som om en stor trötthet 
fölle över henne, som om hennes 
kraft vore slut. Nej, hur skall hon 
äga styrka att rycka upp sina bopå
lar, att flytta allt det som i tjugu
fem år utgjort hennes vackra lilla 
hem ned på flakvagnen för att forslas 
till ett magasin eller till en nödbo
stad i utkanten. Hur skall hon kun
na slå rot därborta, hur skall hon 
kunna trivas i denna, främmande 
miljö? 

— Jag lider så mycket av värmen, 
säger hon plötsligt, under det att 
hon far med näsduken över ansiktet, 
som trots dagens kyla badar i svett. 

— Det är nog klenhet, föreslår hon 
själv. Jag sover så dåligt, fast jag 
är mycket, mycket trött. Det har 
varit så ända sedan maj — då kom. 
uppsägningen. Jag kastar mig ro
löst av och an i sängen, och så slum
rar jag in frampå natten. Men strax 
vaknar jag med en förfärlig ångest 
åt hjärtat. Vad är detta? Men vad 
är då detta? Varför känner jag en 
sådan ryslig ängslan? Så minns jag 
— ja, så minns jag! Alltsammans 
står för mig. Vi äro uppsagda, vi 
skall lämna vårt lilla hem, vi skall 
flytta — —. Sen går det ju inte 
att somna igen. 

Åter springa svettdropparna fram 
på hennes panna. 

— Att det inte finns någon lag, 
som kan hjälpa och skydda i ett så 
ömmande fall som detta, säger hon 
i rådvill ton. Det måste vara något 
fel med lagarne •—• 

Men skulden ligger inte där utan 
hos den människa som här så vårds
löst handskats med andra människo
öden. 

Nu är frågan — göres sådant 
Oistraffat? Även om de jordiska la
garne i ett fall som detta ingenting 
ha att anmärka, så finns det en an
nan rättvisa att räkna med, en rätt
visa som utkräver lika för lika. Vi 
se icke hur hon arbetar, vi veta icke 
hennes tid, endast att hon skipas. 
Guds kvarnar mala kanske långsamt 
men de mala säkert. 

Stilett. 

Vad är förtal? Att det beteckna 
riktigt 

Är ej så lätt. Det byter ofta skinn, 
Fördöljer sina drag i mask försik

tigt 
Och kryper hälst i djup förklädnad 

in, 
Men knappt för någon livets väg var 

lång, 
Förr'n han det mött blott allt för 

mången gång. 

Oskar Fredrik. 
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JVIammorna och 
scoutrörelsen. 
Det händer mycket ofta, att mö

drarna icke känna till vår tids 
största ungdomsrörelse, scoutrö
relsen, eller att de på grund av oli
ka skäl inte tycka om den och där
för äro angelägna att hålla sina 
barn utanför densamma. 

Det säges, att ungdomen dragés 
från hemmet genom den ifrågava
rande rörelsen, och att den i scout
livet löper allvarlig fara att taga 
skada till sin karaktär genom på
verkan av dåliga element inom rö
relsen, särskilt farligt om det åter

finnes bland den mognare ungdo
men, ur vars krets ju ledarne ta
gas. 

Till tjänst för mödrarne och även 
andra intresserade vilja vi belysa 
dessa frågor genom att här nedan 
återgiva en förklaring av den en

gelske generalen Baden Powell, 
scoutrörelsens upphovsman och be
undransvärde organisatör och hög
ste ledare. 

— Scoutsporten, säger han, be
tecknas av många entusiastiska 
anhängare soin en revolution i frå
ga om ungdomens uppfostran. 

Så är emellertid icke förhållan
det. 

Den är rätt och slätt en nöjsam 
form av rekreation i det fria, vil
ken visat sig äga praktisk bety
delse även i uppfostringshänseen-
de. 

Man kan säga, att den komplet
terar skolutbildningen och utfyller 
en del luckor i densamma. Den är 
i korthet sagt, en skola för gott 
medborgarskap och dess läromä
stare är naturen. 

Vad undervisningen går ut på 
och det som skall utfylla de nämn
da luckorna är dugliggörandet av 
individen genom utvecklandet av 
hans karaktär, hälsa, praktiska 

sinne samt •— genom dessa egenska
pers användning i verkliga livet — 
skapandet av gott broderskap. 

Scouternas utveckling sker hu
vudsakligen genom lägersport och 
friluftsliv, i vilket både scouter och 
ledare deltaga. De sistnämnda 
kunna faktiskt betraktas som ett 
slags äldre bröder, eftersom de ta
ga personlig del i den roliga trä
ningen, och scouterna uppfostra sig 
själva och varandra inbördes. 

Det är kanske just härför som 
scoutsporten betraktas som en re
volution i fråga om uppfostran. 

Det är emellertid ett faktum, att 
den eftersträvar något annat än 

vanlig skolutbildning. Dess syf
temål är att lära ungdomen att le-
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va livet och icke blotl att skaffa sig 
ett levebröd. 

Det vanliga skolprogrammet in
ympar på gossarna lusten att vin
na premier och stipendier och 
framhåller som livets lycka för
värvandet av rikedom, anseende 
och makt. Med andra ord det pre
dikar först och sist egoism. 

När man betänker, hur denna 
egoism inympas på alla samhälls
lager kunna vi icke gärna förvåna 
oss över att vi som resultat därav 
hava länder, vilka sinsemellan 
skarpt åtskilda, äro befolkade av 
medborgare som samvetslöst be
kämpa varandra inbördes för att 
komma till makten, länder med 
politiska partier, religiösa sekter 
och olika samhällslager, allt till 
skada för de nationella intresse
na och sammanhållningen. 

Scoutträningen går ut på att er
sätta egoismen med samhällskärle-
ken, att till tjänst för samhället 
utveckla varje scout i moralisk! 
och fysiskt hänseende. 

Jag tänker härvid inte på själva 
militärtjänsten; vi ha inga militä
ra syftemål eller övningar i vår rö
relse, utan jag menar de ideella 
tjänster en medborgare kan göra 
sitt land. Med andra ord: vi ön
ska, att scouterna skola tillämpa 
kristendomens läror i det dagliga 
livet och inte betrakta dem såsom 
lämpliga endast för söndagsbruk. 

små havsdjur har skapat korall
öar. Intet företag är för stort, när 
den goda viljan och samarbetet äro 
för handen. 

Varje dag, förklarar Baden Po-
wel, måste man från scoutorgani
sationerna avvisa ungdomar, som 
önska bli medlemmar av dem, en
dast därför att det icke finnes till
räckligt med vuxna medarbetare 
för deras utbildning. 

Inom varje nation slumrar det 
den dag i dag är en mäktig käns
la av lojal fosterlandskärlek och 
kristendom, den har ännu icke 
väckts huvudsakligen därför att' 
den icke funnit möjlighet till ut
lösning i handling. Här inom det
ta glada broderskap finnas de 
mest storartade tillfällen för alla 
att deltaga i ett roligt arbete som 
snabbt bär frukt. Det är också 
värt att taga del däri, ty det ger 
var och en möjlighet att göra något 
för Gud och för sin nästa. 

Undervisningen sker genom 
exemplets makt. Gossarne ha myc
ket lätt för att tillgodogöra sig) 
scoutrörelsens läror när de se dem 
utövade i praktiken av ledarne. 
Resultaten av denna träning ha, 
när den varit i rätta händer, över
träffat alla förväntningar i fråga 
om utbildandet av lyckliga, friska 
och hjälpsamma medborgare. 

Det mål dessa ledare uppställa 
för sig är att hjälpa icke blott de 
lovande gossarne utan även — och 
kanske framför allt — den sämre 
ställde gossen. 

Vi önska återgiva honom livs
glädjen samtidigt med många av 
de egenskaper och fördelar, som 
hans bättre ställde broder har och 
får, på det att även han må ha sin 
chance i livet. 

Baden Powell framhåller däref
ter den ofantliga utveckling scout
broderskapet vunnit över hela 
världen; man räknar f. n. 1,315,870 
gosscouter och 800,000 flickscou-
ter. Och han fäster uppmärksam
heten på vad denna väldiga rörelse 
kan komma att betyda för fredssa
ken. Alla dessa ungdomar omfat
ta samma höga livsideal, avgiva 
samma löften, lyda samma morali
ska lagar. Alla betrakta de var
andra som syskon och försöka att 
komma varandra närmare genom 
korrespondens och efter stor mått
stock arrangerade sammankom
ster. 

Man har 'kallat Nationernas För
bund en själlös lagstiftningsma
skin, men ställ bakom densamma 
den växande vänskapsanda och 
välvilja bland nationernas framti
da medborgare, som inneslutas i 
scoutrörelsen och man förlänar 
måhända därmed icke blott en le
vande själ åt folkförbundet utan 
skapar kanske ett ännu säkrare 
skydd än detta mot framtida kri
giska förvecklingar mellan folken. 

Realiserandet av dessa förhopp
ningar ligger icke utanför det möj
ligas gräns, om män och kvinnor 
vilja träda till och giva saken sitt 
stöd. 

Samarbetet mellan oansenliga 

lïïodern livs
åskådning. 

I dessa tider av pöbelvälde och en 
kulturens hårdaste kamp för sin exi
stens, söka sig själar, som törsta ef
ter frid och medel till fullkomning 
i den mening, som den djupast krist
liga åskådningen älskar att tro vara 
livets ändamål, gärna till litteratur, 
som med kärlek och allvar tager hit
hörande problem under lupen. 

En bok av denna kategori är utan 
tvivel Ernst Mann's*) "Die Wohl-
thätigkeit als Aristokratische und 
Rassenhygienische Forderung (Finks 
Verlag, Weimar 1924). Det nära 
sambandet mellan välgörenhet, ras
hygien och ett aristokratiskt sinne
lag anser förf. alltför litet beaktat, 
varför han söker avhjälpa denna 
brist och egga till vidare eftertanke 
i fem korta, ehuru innehållsrika ka
pitel, behandlande: I. Makten (för-

*) Författare även till "Die Moral der 

Kraft" och "Die Erlösung der Menschheit 

vom Elend". 

mågan) att göra gott. II. Konsten 
att göra gott. III. Dödens välgär
ning. IV. Välgörenhet och männi
skokultur. V. Staten som välgörare. 

En bok för dagen, som oförtövat 
borde införlivas med den svenska 
översättningslitteraturen och folkbib
lioteken och göras till diskussionsäm
ne inom studiecirklarna. 

Här i sammandrag blott några av 
förf:s mera allmänna reflexioner 
ifråga om välgörenhetens utveck
lingsgång. Om vi se tillbaka i tiden, 
så finna vi att under den tid ädla 
furstar med -fast vilja och stark hand 
regerade land och riken, de gamla 
patriciersläkternas och adelns glans
tid sammanföll med kulturens blom-
stringsepoker. Mecenatskapet upp
stod ur kärleken till konst och veten
skap ooh de högsta människovärden, 
ur känslan av makt att också verk
ligen kunna fullfölja sina ädla im
pulser. Men otack är välgörenhetens 
hämsko. Genom att makten råkade i 
händerna på degenererade å ena si
dan, å den andra välgörenheten gjor
des till politik i partilidelsernas 
tjänst, där den ej rätt och slätt be
drevs som sport, råkade humaniteten 
på avvägar i det att den på bekost
nad av det livsvärdiga understödde 
och befrämjade det undermåliga-, i 
ren tanklöshet lade 'hyende under 
lättjan. Resultatet av dylikt väl
färdsarbete in absurdum skörda vi nu 
i ett förvekligat, osjälvständigt och 
hållningslöst släkte. Nöden iblir un
der sådana förhållanden större oc-h 
större, allt under det välfärdsinrätt
ningarna inom industrien med få un
dantag övergått till rena räntabili
tetsfrågor. Man kan ej heller förvå
nas över att de "rike fråga sig om de 
överhuvudtaget skola hjälpa, alla 
stå ju icke till att hjälpa. Kan 
över huvudtaget penningen åstad
komma effektiv hjälp? Vilka äro de 
värdigaste? Står lyckan, där sådan 
kam skapas genom materiellt under
stöd i gynnsammaste proportion till 
de härför använda medlen? Se där 
de frågor förf. söker besvara, skarp
sinnigt belysande pro et contra, alla 
dock utmynnande i insikten, att de 
svårigheter, som stå i vägen för de 
mest begåvades 'utveckling äro en 
fara för ett folks framtid. Ty kultur 
är och förblir ett högvärdigt männi-
skomateriels kraftyttring, som följ
aktligen stiger och faller med indivi-
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H a r  N i  
n å g o t  

Söker Ni 
n å g o n  

a" sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det • 

Göteborgs Morgonp0 s l  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plats cjj^ 

annat, så annonsera d^t ' 

Göteborgs Morgonpost  
Goteborgs största morgontidning. 
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, 
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VISKAFOÜS 
Konservburksringar 

»Para 630» 

De äro de bästa 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET VISKAFORS 

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

V I S K A F O R S  
Konservburksringar. 

dens utveckling. Vadan — att gynna 
vardandet o. utbildningen av levande 
kulturbärare är den kulturella välgö
renhetens egentliga uppgift. Att ej 
heller denna tankegång är något för 
den sansade och upplyste arbetaren 
främmande bevisas bl. a. därutav, att 
liksom i den gråaste forntiden tek
niken, verktyget och vapnet gav ut
slaget i kampen för tillvaron, så har 
härutinnan intet förändrats, över
vikten ifråga om folkens maktställ
ning ger i dag gestaltningen av de 
sins emellan intimt förbundna krigs-
ocih fredsindustrierna. Beundran gäl
ler de industriorganisationer genom 
vilka arbetaren vinner i betydelse 
ock makt. 

Så länge anden tvingats att oav
låtligen tänka ut medel till uppehål
lande av livet, är det den icke möj
ligt att med lugn arbeta på ett konst
verk eller vetenskapliga problem. 
Övergående nödlägen må vara nytti
ga till förvärvandet av världskänne
dom eller för att lära sig fullt upp
skatta de stunder, som förunnas en 
att arbeta i lugn och ro utan eko
nomiska bekymmer. Men ständig 
materiell nöd är och förblir en häm
sko för varje med skapande kraft 
begåvad människoande. Väl att mär
ka att det här icke rör sig om någon 
vemsomhelsts vara eller icke vara — 
för den mångsidigt begåvade finnas 
tusen möjligheter att även under de 
svåraste förhållanden slå sig igenom 
— nej, det rör sig 'här om vida högre, 
den verkligt värdefulla personlighe
tens utveckling nämligen, möjlighe
ters givande till att överhuvudtaget 
ge upphov åt de kulturella värdena. 

Skarpt går författaren till rätta 
med begåvade personer, vilkas poli
tiska äregirighet driver dem till att 

î massans ärenden, m. a. ord 'un
derordna sin välgrundade erfarenhet 
och intelligens till förmån för dum
heten ooh okunnigheten. 

De två sista kapitlen skulle förtjä
na att inrangeras i valpropagandan 
för alla partier, utgörande program
punkter, som alla tänkande männi
skor kunde enas om i sann och ädel 
mänsklighets namn. Men ack! innan 
det sunda förnuftet åter får fast 
mark under fötterna dröjer det helt 
visst länge än. Därför än en gång —-
given den mognare ungdomen möj
lighet att taga ställning till välgö
renheten i denna mening och betydel
sen av det "socialaristokratiska" sin
nelagets fördelar. 

Dagmar Waldner. 

BLOMSTER 
hälsningar 
över hela jorden. 

—leverantör 
Beställningar å blommor ombwSri , 
nadsfritt under eraranH fA* P kost 

utförande 

Tr Hövleveraotör 

De voro ute på en längre biltur 
och hade inte riktigt reda på vägen. 
Skymningen föll allt tätare, och rätt 
som idet var befunno de sig vid ett 
vägskäl. 

— O, så förfärligt, sade den unga 
frun, nu vet vi ju inte alls vart vi 
ska fara. Det finns inte en männi
ska att fråga — vi få sitta här hela 
natten. 

-— Det är besynnerligt, sade hen
nes gemål, hur litet rådiga ni kvin
nor är. Vid minsta svårighet ger ni 
genast tappt. Nu skall jag visa dig 
hur en man bär sig åt i en sådan si
tuation. Ser du den där vitmålade 
stolpen vid vägkanten? Gott! Det 
ser ut att vara en anslagstavla i top
pen. Naturligtvis om vart vägarne 
bär, fast vi inte för mörkrets skull 
kan läsa inskriptionen. Nu klättrar 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 43M - 10365. Telegr. Vasa 

Medlem av Föreningen för blow* u 
ställningsförmedling samt de interna^ 
nella organisationerna F T D i TT q » 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlem^ 

Säg cid med 

I 

Hanclsl^ompaniet 
Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 
i 

MERKURTVÅLEN 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

jag uppför stolpen med min elektri

ska lampa i fickan och avläser an

slagstavlan dess hemlighet 
— Nå, frågade hans unga fru ny

fiket, när han kom tillbaka, vad stod 

det för något??? 

— Nymålat! 

Två flickor på badorten sitta nere 

vid stranden och utbyta tankar om 

varjehanda. 
— Jag undrar, säger den ena, om 

unge Blomblad verkligen är föräl

skad i mig. ; J 
— Naturligtvis! Varför skulle 

just du vara ett undantag? 

Ceater. 
Efter att sedan tidigt i våras varje 

kväll med lust och gamman ha 

"Bröllopet på Solö" har Lilla li
tern nu öppnat höstsäsongen ^ 
tysk fars "Jacobsons änka . J 
— ja, en fars är ju alltid en a. 
förryckt, överdriven, osanno i 
Jacobsons änka utgör icke nag° 
d.ntag från regel». Att£ » 
hade så roligt som den fakbsk 
måste tillskrivas teaterns ^ 
Viran Rydqvist som utförde . • 
dominerande titelrollen cod' 
Att stå emot hennes oförbrafl 

humör kan icke ens den 
En liten debutant Anna Gre ^ 
son skötte sig på ett vinna, var, 
naturlig och frimodig som 

behaglig och täck. n<1ast 
"Jacobsons änka m o 

tillfälligtvis lagt beslag ^fcpel av 
som i -stället förväntar e ^ ^ in-

Viran Rydqvist själv. ^ ' •  däri, 

gjuta något av sin egen ^ 
torde det bli världens roll. 

spel. 

Offentlig nöjen. 

M l la  Teatern.  
^ Varje afton kl. 8. 

Söndag 7 och 9. 

Jacobsons änka. 

A 

,jar hinder man bäst? 
«ijrngåtäsüitfan Slottsbogen 
' ' 61 matsals! oeft fionditori-, 

ni M fflusifî dagligen, fjol-, 
fÖU sänto med 20-2? °/o. 
C f «<• am 

Pita 
bandets Restaurant 

«ängsgatan > Telefon 107 89. 
>tts(bgen, vid stöta dammen. 

jfr romanen 
dödsdömd? 

Vi ha läst om romanförfattar
es prekära ställning just nu, om 
eras svårigheter .att placera sina 
lanuskript, om de knappa hono

ur förläggarne utmäta till dem. 
vi ha hört förläggarne försva

ra sig med klagomål över att all
mänheten icke längre köper roma

ner, 
Det förhåller sig verkligen så. Vi 

sa icke i samma utsträckning 

som förr romaner, vi samla icke 

re med stolthet och glädje in 

dem band efter band i våra hyllor, 
i våra bokskåp. 

Vi läsa i stället alla dessa vecko

tidskrifter, som likt svampar ur 

jorden växt upp under de senaste 

åren och som bjuda på massor av 

fattliga småberättelser med 
skiM Aolorerade bilder. 

Man ropar ut dessa tryckalster 
])å gatorna, breder ut dem i torg-

hörnen, viftar allmänheten i an
siktet med dem, och avsättningen 

är enorm. För det årliga belopp 

han ger ut för dessa efemära al

ster skulle man kunna fylla en hyl

la i sitt bokskåp med värdefulla 

'erk. Men tidens smak är icke så

dan. Den tycker om de tunna, lätt 
fdi fort genomlästa, kortlivade 
lr;cka!stren, som man sedan ka-

TAPISSERI 
Q// DETALJ 

O. Hlmng. H. J tr. 

SNIAB* 
Handarbeten för 

skolungdom 

(Eftertryck förbjudes). 

UUtb. 
R O M  

1 ' 

briserad översättning av 

Margareta Heijkel .  

17 

,S Ska" gâ min väg så fort 

ka, 
°'n för mig vad Sir George 

%lJlklarade den lmga flic" 
Jle(i 

nien bestämt. 

flt överr P. 8 ener§i- som På 

Vs ra, ande sätt stred mot 
K tör 

aring> att hon var för 
4ril 

a ' kunna tala, satte sig 

. " Efter'''11^ divanen. 
ta vad°m dU tvin§ar mig att 

''JIla din f 'j38 önskade för-
dig" !^n att höra, så vill jag 

t|r«de s; J* 1 Slr George Paradine 
' v°fe äV(,°'n oc'1 niig som om 

ntyrerskor. Han är var

slar upp på vinden eller ner i sop
tunnan på gården. 

AU det är så, därtill äro roman
författare måhända icke utan 
skuld. 

essavUf16 B!'l0C; Skald' ««h J ist på det historiska området 
men ännu utan någon roman på 
sitt samvete skriver i The New Sta
tesman om tidsfenomenet "roma
nens undergång"; 

— Jag har en dålig nyhet att 
överbringa till mina kolleger av 
det motbjudande facket: att skri
va. Romanen är dödsdömd. Ro
manen, den lättvindigaste, den 
vanligaste konstformen, den minst 
utmejslade, den minst organiska 
den som mest av alla frestar män 

till värdelöst pjatter och kvinnor-
na till att pladdra åstad — är dömd 
att do. 

Ni, den stora kåren av unga 
skribenter, som just stå redo att 
tomma era slaskhinkar i det be
fintliga romanhavet — denna ny-
bet måste ge er åtskilligt att tän
ka på. Ni kan inte skriva vers, 
som är trycksvärtan värd, ni vet 
ingenting, ni kan inte tänka, ni kan 
inte skriva en notis, ni kan inte 
bedja, ni kan inte bygga, ni kan 
inte måla eller teckna, ni kan inte 
plöja, ni kan inte rida en häst, icke 
manövrera en båt, ni kan inte lösa 

en ^ rebus, ni kan inte timra, inte 
smida. Vi kan i vart fall, svarar 
ni, skriva romaner ! — Vad ämnar 
ni göra, när denna enda utväg 
stänges för er så som nu håller på 
att ske? Sälja bananer kanske? I 

alla fall gör jag er en tjänst, ty 
jag varnar er medan tid är. Det 
kan dröja fem år eller tolv år el
ler kanske till och med trettio år. 
Men romanen är dödsdömd! 

Romanen, från att ha varit nå
got av största betydenhet, skall 
bliva till intet. 

Själva romanen skall fylla våra 
efterkommande med avsky. Rlotta 

titeln, som från en dammig hylla 
varskor dem om att bakom bok-
ryggen döljer sig detta ohyggliga, 
som kallas en roman, skall jaga 
bort dem med den outhärdliga le
dans hela kraft. 

Nu och då kommer måhända en 
roman att släppas in i auktionslo
kalen, därför att det på dess titel
blad finnes nedkravsad ö'n vers, 
som är värd att läsas, eller namnet 
på en segerrik general, som har 
ägt boken, eller en tillägnan från 
en förälskad, som blivit ryktbar ef
ter döden. Men vid romanen som 
roman betraktad kommer ingen att 
vilja röra ens med en eldtång. 

Men ni frågar mig: vad skall det 
bli av de berg av romaner, av vilka 
jorden tynges? Hur skall den fläc
ken kunna utplånas? Det rent ma
teriella av den måste i alla hän
delser fortfara att finnas till? 

Ni misstar er. Den stora, den 
bästa, den mest lyckobringande av 
alla moderna maskiner, pappers
kvarnen, tillintetgör år för år sina 
egna otaliga romaner. Vad det få
tal angår, som inte tillintetgöres 

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

Den kvinnliga 
"faran". 

6n del hypoteser. 

1 England tilldrog sig för någon 
tid sedan en händelse, vilken 
väckte enormt uppseende. 

Ktt par unga flickor i en småstad 
ledsnade på dess enformighet och 
beslöto att gå ut i livet för att söka 
lyckan. Deras längtans mål var 
London, men resan dit drog en 
kostnad, som vida översteg deras 
ekonomiska förmåga. De begåvo 
sig i stället till en närbelägen stad 
och beställde en bil för en liten tur 
utåt landet. De hade emellertid 
knappast kommit ut på landsvä
gen, förrän de med revolvern höjd 
mot chaufförens huvud befallde 
denne att köra till London. Ordern 
åtlyddes, men händelsen ville, att 
bilen vid framkomsten till London 
körde mot en lyktstolpe. Färden 
tick därmed ett brådstörtat slut, 
polisen tog hand om de båda unga 

äventyrerskorna, vilka sedan ställ
des inför rätta och fingo sitt väl-
1'örtjäna straff. 

Om kuppen utförts av ett par 
pojkar, som fått sitt förstånd om
töcknat och sina rättsbegrepp för

villade genom detektivhistorier 
och biobesök, skulle man icke fäst 
vidare uppmärksamhet vid saken, 
men att ett par unga eljes oförvit
liga flickor kastade sig ut i ett så
dant äventyr — ja, inför detta 
sakförhållande stod man handfal
len och bestört. Är detta ett tidens 
tecken, frågade man sig. Är detta 
den nya kvinnotyp, som håller på 

att utvecklas och .som framtiden skall 
få att räkna med? 

Ämnet har upptagits av bl. a. 
den ansedda tidskriften "Weekly 

Dispatch", där Sir Sidney Low äg
nat det en utredning. 

— Det fanns helt säkert, påpe
kar han, äventyrslust också hos 
flickan av en gången tid, men hon 
betraktade aldrig sig själv som sin 
egen lyckas smed, utan knöt alltid 
sitt hopp om förändring, framgång 
och lycka i livet till giftermålet, 
till mannen. Våra dagars unga 

flicka har i stor utsträckning upp
hört att betrakta sig som beroende 
av mannen och tar i stället beslut
samt sitt öde i egna händer. 

Dessa nya tendenser måste med 
tiden komma att få vittomfattande 
konsekvenser icke blott för kvin
norna själva utan även för män
nen, för samhället, för mänsklig-

på detta sätt, så kommer det att 
försvinna med hjälp av den mysti

ska renhållningskarl, som (når 
veta vi inte, och hur, veta vi inte) 
befriar jorden från tappade knapp
nålar, gamla tidningar, döda stä
der och politiska berömdheter — 

heten. Ln del av dem skörijas re
dan, om än dunkelt, och det är 
i res tände att med stöd av dem sö
ka teckna riktlinjerna för den nya 
kvinnorörelse som väntas. 

Hittills har staten varit baserad 
På 'amiljen, på idén att den poli
tiska och ekonomiska makten rätt-
visligen tillkommer den till mogen 
åldei hunne manlige medborgaren, 
vilken står som representant och 
ans\arig beskyddare för kvinnor 
och barn. Av samma skäl har den 
lön, som utmätts till mannen, varit 
så riklig att den räckt till icke 
blott för hans egna behov utan 
även för den familj, som i regel 
stått bakom honom. 

Det framtida samhället, som 
måste räkna med full jämställd-

et på alla områden mellan man 
och kvinna, kommer icke längre 
att vara baserad på familjen utan 
på individen, på kvinnan i samma 
utsträckning som på mannen. 

Blir det vanligt — och alla tec
ken gå i denna riktning ! — att 
kvinnorna deltaga i .arbetslivet, 
även hustrurna, så kommer man
nen icke längre att kunna betrak
tas, hedras och gynnas som famil-
j ef ör sörj aren. Kvinnan försörjer 
sig själv och, om hon är gift, bidra
ger även hon till barnens försörj
ning. 

Vad kommer detta att få för 
följder? 

Skall mannen under dessa för
ändrade förhållanden fortfarande 
kunna påräkna den tidigare höga 
familjeförsörjarelönen? Skall hust
runs arbetsförtjänst sålunda bety
da ett stort plus i familjens in
komst? Eller skall under de eko
nomiska lagarnas tryck och på 
grund av den ökade tillgången på 
arbetskraft lönerna efter hand 
komma att pressas ner och man
nens gamla inkomst komma att 
uppdelas mellan honom och hust
run? Hur skulle männen ställa sig 
till en sådan personlig inkomstre
ducering? 

Ännu flera frågor framställa sig. 
Det finns arbetsområden där män
nen icke kunna ersättas av kvin

nor och där de därför icke behöva 
frukta deras konkurrens, men 
också en mängd andra, där den 
kvinnliga arbetskraften är fullt ef
fektiv och vilka områden den ock
så, med lägre lönekrav, helt skall 
erövra åt sig. Hur skola männen 
ställa sig härtill? Låta sig godvil
ligt undanträngas? Och i så fall 
var skola de finna nya arbetsområ
den i stället för de förlorade? 

Hur skall det gå med äktenska
pet, när kvinnorna för sin fram
gång i livet icke längre äro i avse
värd grad hänvisade till dess möj
ligheter utan kunna lita till sig 
själva? 

Den äktenskapliga förbindelsen 
har tidigare uppfattats såsom hel
gad av den religiösa och etiska 
känslan, men den sammanhållande 
kraften har dock, om man ser till 
saken sådan den verkligen är, va
rit av ekonomisk natur. Äkten
skapet kommer aldrig att avskaf-
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fas, aldrig att anses för en förål
drad institution, därtill har det 
alltför fast rot i människans egen 
natur, men det kommer att bli 
mindre varaktigt, mindre hindran

de och mindre förpliktande i den mån 
kvinnan blir ekonomiskt oberoende 
och självständig. 

"Spinstern", den ogifta kvinnan, 
är redan nu talrikt företrädd. Hen
nes ställning kommer att bli bättre 
och behagligare i den mån hon får 
tillträde till högre tjänster, och väl 
avlönade befattningar eller förmår 
att genom självständig verksamhet 
nå framgång i arbetslivet. Skall 
hon i och med detsamma bliva allt 
mera obenägen att avstå från sin 
frihet, att ingå äktenskap och att 
påtaga sig dess börda? 

Skola de ogifta kvinnorna kom
ma att bilda en allt större sam
hällsgrupp? Skola de, ekonomiskt 
välsituerade och självständiga, an
lägga samma levnadsprinciper som 
ungkarlarne och sålunda komma 
att sänka samhällets moraliska 
nivå? 

Den föreliggande frågan har 
även en politisk sida, framhåller 
Sir Sidney till sist. Kvinnorna äro 
i de flesta länder i majoritet. Sko
la de i en framtid med stöd av 
rösträtten tillvälla sig den politiska 
makten och bruka den för själviska 
kvinnliga intressen? I så fall skul
le med visshet den manliga värl
den resa sig till ursinnigt motstånd 
och mänskligheten till alla sina ti
digare vedermödor kunna lägga 
även en förödande kamp mellan 
könen. Ett sådant utslag av 
kvinnlig härsklystnad tror förf. 
emellertid icke på. Antagligen med 
rätta. Kvinnorna ha visserligen i 
en förfluten tid fått pröva på för
tryck, men ingen tror väl, att man
nen skulle behöva frukta en veder
gällning i denna riktning av sin 
dotter, sin syster, sin mor? 

Det förefaller därjämte som om 
Sir Sidney, då han utrett framti
den, helt förbisett den starka och 
betydelsefulla strömning inom vå
ra dagars kvinnovärld, vilken kan 
betecknas med orden: "tillbaka till 
hemmet". 

ken ridderlig eller barmhärtig. 
Jag vill inte för något pris i värl
den att du utsättes för hans oför
skämdhet. 

Lilith såg på sin mor med en så 
fast blick, att denna slog ned sin. 

— Är det allt, frågade den unga 
flickan med ett egendomligt ton
fall. 

— Ja, 'svarade fru Arnes utan att 
se upp. Är det kanske inte till
räckligt? 

Lilith måste inför sig själv för
neka, att vad som berättats för 
henne kunde anses som en tillfyl
lestgörande förklaring till moderns 
underliga uppträdande och till 
hennes ängsliga omsorg att hindra 
ett sammanträffande mellan dot
tern och Sir George. 

Lilith satt tyst under några mi
nuter. Därefter frågade hon: 

— Du fick ett brev i morse? 
Hon uttalade dessa ord med ett 

tonfall, som hade det varit fråga 
om en anklagelse. 

Fru Ames nickade utan att 
svara. 

— Från vem? 
— Det vet du lika väl som jag. 

Det inträdde en lång stunds 

tystnad, vilken fru Ames slutligen 
bröt genom att med låg stämma 
fråga: Önskar du sammanträffa 
med honom? 

— Nej ! svarade Lilith kort. 
Åter tystnad och därefter ett 

harmset utrop av fru Ames: 
— Det är den där doktor Mallo-

rys skuld alltsammans! 
Liliths röst var hård och kall, då 

hon svarade. 
-— Han står helt och hållet utan

för den här saken. Var lugn, jag 
skall hålla mitt ord — men jag vill 
inte träffa honom. 

Fru Ames återvann med en 
kraftansträngning sin självbe
härskning och försökte att tala i 
samma lugna ton som dottern. 

— Du krossar hans hjärta. 
— Men mitt} hjärta — har det 

ingenting att betyda? frågade Li
lith kort. 

Fru Ames svarade icke genast 
utan lutade sig tillbaka mot diva-
nen med slutna ögon och nervöst 
darrande läppar. 

Lilith gjorde en rörelse som för 
att resa sig. Då gled den lilla ge

stalten ned från divanen, och in
nan Lilith kunde förhindra det, 
låg modern snyftande vid hennes 
fötter. 

— Mamma, gråt inte, utbrast 
den unga flickan förfärad över det
ta oväntade utbrott. Vad är det? 
Är du rädd? Vet du inte att du 
kan lita på mig? Vet du inte att 
jag vill göra allt för dig, vad det 
än må kosta mig. 

Men det allvar, med vilket den 
unga flickan talade, tycktes endast 
öka moderns förtvivlan. En kramp
aktig gråtparoxysm skakade den 
lilla bräckliga kroppen. 

— Res dig upp, mamma. Det är 
förfärligt ,att se dig ligga så där. 
Lilith försökte hjälpa henne upp, 
men fru Ames skakade på huvu
det. 

— Nej, låt mig vara där jag är. 
Du är så ädel, så god mot mig, att 
jag inte är värdig att blicka in i 
dina ögon. Lilith, hav förbarman
de med mig! Du är den bästa dot
tern en mor kan önska. Gud löne 
dig för allt vad du gjort, för allt 
vad du lidit. Må du bli så lycklig 
som du förtjänar. Det ber jag 

dag och natt. Kyss mig, Lilith, 
kyss mig och förlåt mig om jag 
plågat dig, förlåt mig! Du vet ju 
att jag älskar dig. 

Den unga flickan reste upp mo
dern utan att egentligen svara på 
hennes lidelsefulla utbrott. Hon 
kände sig förvirrad och mindre 
rörd av dessa ömhetsbetygelser än 
hon skulle varit för några dagar 

sedan. Fru Ames tycktes ana det
ta och tillkastade dottern en för
stulen blick. 

Men Lilith var nu lika ivrig att 
lämna modern, som denna för tio 
minuter sedan varit att bli kvitt 
dottern. Den unga flickan ringde 
på Simmonds, överlämnade mo
dern åt hennes omsorg och gick ut 
ur rummet. Fru Ames följde hen
ne med ängsliga blickar till dör
ren. Hennes läppar öppnade som 
för att säga något, men icke ett 
ljud hördes. 

Uckså Simmonds såg ängsligt 
efter den unga damen. En hel del 
underliga rykten hade under de 
senaste dagarna nått fram till 
tjänstfolksregionen på Old Court, 
och Simmonds smickrade sig med 

6n otacksam 
roll. 

Fröken Jansen är privatsköter
ska, och då hennes specialitet är 
barnsängsvård, kan hon glädja sig 
åt att nästan aldrig vara ledig utan 
påtingad året runt. 

Hon är mera välkommen andra 
gången hon gör sitt inträde i ett 
hem. Första gången faller hennes 
burschikosa väsen alla familjens 
medlemmar tungt för bröstet och 
ger anledning till konflikter, som 
äro svåra att bilägga. 

Herrn i huset är ursinnig på 
henne. Han kan inte förlåta hen
ne, att hon under de kritiska tim
mar, då han i skuldmedveten för
tvivlan rolöst korsade rummet 
fram och tillbaka vridande sina 
händer, gav honom en uppmunt
rande dunkning i ryggen, alldeles 
som om han i stället för att vara 
medspelande i en av livets trage
dier närmast borde uppfattas som 
en farsfigur. 

Det irriterade honom också 
gränslöst, att lion, strax efter att 
den lille kommit till världen, vil
le avlocka honom några beundran

de utrop av fadersstolthet över det 
rödbrusiga, apliknande väsen, som 
så när kostat hans lilla tappra sö
ta hustru livet. 

Husassistenten, som betraktar 
tillökningen i familjen såsom en 
personlig förolämpning, säger i 
regel upp sig efter en vecka och 
underlåter icke att ge fröken Jan-
sen en del av skulden, emedan 
denna ökar oron i det förut så stil
la, barnlösa hemmet genom att gå 
och rota i köket och begära upp-
passning bittida och sent. 

Far- och mormödrar samt fast
rar och mostrar uppträda genast i 
samlad flock som fröken Jansens 
svurna fiender. Hennes järnhårda 
principer i fråga om modern bar
navård stämpla de som ansvarslös 
viktighet, vilken kommer att få till 
följ d, att det staekars barnet an
tingen dör av svält eller skriker 
ihjäl sig. 

Och mitt på denna gungande 
grund ligger den stackars nybliv
na mamman, som mer än någonsin 
bar behov av lugn och harmoni 
och som nu måste gripa in som 
1 redsmäklare, ehuru icke heller 
bon kan försona sig med fröken 
Jansens något robusta humör och 
alltför fackmässiga sätt att uppfat
ta denna så enastående familjetill
dragelse. Vad hon har särskilt 
svårt att förlåta henne är att hon 
omedelbart efter den plågsamma 
historien var så otroligt taktlös att 
göra häntydningar om "nästa 
gång". 

Den äkta mannen räknar dagar
na och timmarna, tills huset skall 
befrias från den retsamma barn
sängssköterskan, som varken äter, 
går, sitter eller sover honom till 
lags, och den lilla frun, som genom 
mannens obehärskade motvilja 

att vara den bäst underrättade. 
När Lilith lämnade rummet, var 

hon ett rov både för nyfikenhet och 
misstro. Det var något i moderns 
hållning och uppträdande som fö

reföll henne nytt och främmande, 
ja, misstänkt. Hon började luta 
åt åsikten, att modern mindre vil
le skydda henne för ett obehagligt 
möte med Sir George än förhindra, 
att hon finge reda på vad som fö
refallit mellan denne och fru 
Ames. 

Hur tillgiven Lilith än var sin 
mor och hur fogligt hon än bru
kade rätta sig efter hennes vilja, 
hade hon nu en känsla av att ha 
blivit orättvist behandlad. Hon 
hade dock rätt att begära att få 
veta även det värsta, som sades om 
henne, och hon var övertygad om 
att modern just undanhöll henne 
detta. Sir George Paradine hade 
tydligt visat, hur ivrig han var att 
få träffa henne, och modern hade 
visat lika stor iver att förhindra 
ett sådant sammanträffande. 

Då Lilith öppnade dörren till sitt 
eget rum hade hon bestämt sig för 
att ge Sir George det möte han ef-
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JVIammorna och 
scoutrörelsen. 
Det händer mycket ofta, att mö

drarna icke känna till vår tids 
största ungdomsrörelse, scoutrö
relsen, eller att de på grund av oli
ka skäl inte tycka om den och där
för äro angelägna att hålla sina 
barn utanför densamma. 

Det säges, att ungdomen dragés 
från hemmet genom den ifrågava
rande rörelsen, och att den i scout
livet löper allvarlig fara att taga 
skada till sin karaktär genom på
verkan av dåliga element inom rö
relsen, särskilt farligt om det åter

finnes bland den mognare ungdo
men, ur vars krets ju ledarne ta
gas. 

Till tjänst för mödrarne och även 
andra intresserade vilja vi belysa 
dessa frågor genom att här nedan 
återgiva en förklaring av den en

gelske generalen Baden Powell, 
scoutrörelsens upphovsman och be
undransvärde organisatör och hög
ste ledare. 

— Scoutsporten, säger han, be
tecknas av många entusiastiska 
anhängare soin en revolution i frå
ga om ungdomens uppfostran. 

Så är emellertid icke förhållan
det. 

Den är rätt och slätt en nöjsam 
form av rekreation i det fria, vil
ken visat sig äga praktisk bety
delse även i uppfostringshänseen-
de. 

Man kan säga, att den komplet
terar skolutbildningen och utfyller 
en del luckor i densamma. Den är 
i korthet sagt, en skola för gott 
medborgarskap och dess läromä
stare är naturen. 

Vad undervisningen går ut på 
och det som skall utfylla de nämn
da luckorna är dugliggörandet av 
individen genom utvecklandet av 
hans karaktär, hälsa, praktiska 

sinne samt •— genom dessa egenska
pers användning i verkliga livet — 
skapandet av gott broderskap. 

Scouternas utveckling sker hu
vudsakligen genom lägersport och 
friluftsliv, i vilket både scouter och 
ledare deltaga. De sistnämnda 
kunna faktiskt betraktas som ett 
slags äldre bröder, eftersom de ta
ga personlig del i den roliga trä
ningen, och scouterna uppfostra sig 
själva och varandra inbördes. 

Det är kanske just härför som 
scoutsporten betraktas som en re
volution i fråga om uppfostran. 

Det är emellertid ett faktum, att 
den eftersträvar något annat än 

vanlig skolutbildning. Dess syf
temål är att lära ungdomen att le-
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va livet och icke blotl att skaffa sig 
ett levebröd. 

Det vanliga skolprogrammet in
ympar på gossarna lusten att vin
na premier och stipendier och 
framhåller som livets lycka för
värvandet av rikedom, anseende 
och makt. Med andra ord det pre
dikar först och sist egoism. 

När man betänker, hur denna 
egoism inympas på alla samhälls
lager kunna vi icke gärna förvåna 
oss över att vi som resultat därav 
hava länder, vilka sinsemellan 
skarpt åtskilda, äro befolkade av 
medborgare som samvetslöst be
kämpa varandra inbördes för att 
komma till makten, länder med 
politiska partier, religiösa sekter 
och olika samhällslager, allt till 
skada för de nationella intresse
na och sammanhållningen. 

Scoutträningen går ut på att er
sätta egoismen med samhällskärle-
ken, att till tjänst för samhället 
utveckla varje scout i moralisk! 
och fysiskt hänseende. 

Jag tänker härvid inte på själva 
militärtjänsten; vi ha inga militä
ra syftemål eller övningar i vår rö
relse, utan jag menar de ideella 
tjänster en medborgare kan göra 
sitt land. Med andra ord: vi ön
ska, att scouterna skola tillämpa 
kristendomens läror i det dagliga 
livet och inte betrakta dem såsom 
lämpliga endast för söndagsbruk. 

små havsdjur har skapat korall
öar. Intet företag är för stort, när 
den goda viljan och samarbetet äro 
för handen. 

Varje dag, förklarar Baden Po-
wel, måste man från scoutorgani
sationerna avvisa ungdomar, som 
önska bli medlemmar av dem, en
dast därför att det icke finnes till
räckligt med vuxna medarbetare 
för deras utbildning. 

Inom varje nation slumrar det 
den dag i dag är en mäktig käns
la av lojal fosterlandskärlek och 
kristendom, den har ännu icke 
väckts huvudsakligen därför att' 
den icke funnit möjlighet till ut
lösning i handling. Här inom det
ta glada broderskap finnas de 
mest storartade tillfällen för alla 
att deltaga i ett roligt arbete som 
snabbt bär frukt. Det är också 
värt att taga del däri, ty det ger 
var och en möjlighet att göra något 
för Gud och för sin nästa. 

Undervisningen sker genom 
exemplets makt. Gossarne ha myc
ket lätt för att tillgodogöra sig) 
scoutrörelsens läror när de se dem 
utövade i praktiken av ledarne. 
Resultaten av denna träning ha, 
när den varit i rätta händer, över
träffat alla förväntningar i fråga 
om utbildandet av lyckliga, friska 
och hjälpsamma medborgare. 

Det mål dessa ledare uppställa 
för sig är att hjälpa icke blott de 
lovande gossarne utan även — och 
kanske framför allt — den sämre 
ställde gossen. 

Vi önska återgiva honom livs
glädjen samtidigt med många av 
de egenskaper och fördelar, som 
hans bättre ställde broder har och 
får, på det att även han må ha sin 
chance i livet. 

Baden Powell framhåller däref
ter den ofantliga utveckling scout
broderskapet vunnit över hela 
världen; man räknar f. n. 1,315,870 
gosscouter och 800,000 flickscou-
ter. Och han fäster uppmärksam
heten på vad denna väldiga rörelse 
kan komma att betyda för fredssa
ken. Alla dessa ungdomar omfat
ta samma höga livsideal, avgiva 
samma löften, lyda samma morali
ska lagar. Alla betrakta de var
andra som syskon och försöka att 
komma varandra närmare genom 
korrespondens och efter stor mått
stock arrangerade sammankom
ster. 

Man har 'kallat Nationernas För
bund en själlös lagstiftningsma
skin, men ställ bakom densamma 
den växande vänskapsanda och 
välvilja bland nationernas framti
da medborgare, som inneslutas i 
scoutrörelsen och man förlänar 
måhända därmed icke blott en le
vande själ åt folkförbundet utan 
skapar kanske ett ännu säkrare 
skydd än detta mot framtida kri
giska förvecklingar mellan folken. 

Realiserandet av dessa förhopp
ningar ligger icke utanför det möj
ligas gräns, om män och kvinnor 
vilja träda till och giva saken sitt 
stöd. 

Samarbetet mellan oansenliga 

lïïodern livs
åskådning. 

I dessa tider av pöbelvälde och en 
kulturens hårdaste kamp för sin exi
stens, söka sig själar, som törsta ef
ter frid och medel till fullkomning 
i den mening, som den djupast krist
liga åskådningen älskar att tro vara 
livets ändamål, gärna till litteratur, 
som med kärlek och allvar tager hit
hörande problem under lupen. 

En bok av denna kategori är utan 
tvivel Ernst Mann's*) "Die Wohl-
thätigkeit als Aristokratische und 
Rassenhygienische Forderung (Finks 
Verlag, Weimar 1924). Det nära 
sambandet mellan välgörenhet, ras
hygien och ett aristokratiskt sinne
lag anser förf. alltför litet beaktat, 
varför han söker avhjälpa denna 
brist och egga till vidare eftertanke 
i fem korta, ehuru innehållsrika ka
pitel, behandlande: I. Makten (för-

*) Författare även till "Die Moral der 

Kraft" och "Die Erlösung der Menschheit 

vom Elend". 

mågan) att göra gott. II. Konsten 
att göra gott. III. Dödens välgär
ning. IV. Välgörenhet och männi
skokultur. V. Staten som välgörare. 

En bok för dagen, som oförtövat 
borde införlivas med den svenska 
översättningslitteraturen och folkbib
lioteken och göras till diskussionsäm
ne inom studiecirklarna. 

Här i sammandrag blott några av 
förf:s mera allmänna reflexioner 
ifråga om välgörenhetens utveck
lingsgång. Om vi se tillbaka i tiden, 
så finna vi att under den tid ädla 
furstar med -fast vilja och stark hand 
regerade land och riken, de gamla 
patriciersläkternas och adelns glans
tid sammanföll med kulturens blom-
stringsepoker. Mecenatskapet upp
stod ur kärleken till konst och veten
skap ooh de högsta människovärden, 
ur känslan av makt att också verk
ligen kunna fullfölja sina ädla im
pulser. Men otack är välgörenhetens 
hämsko. Genom att makten råkade i 
händerna på degenererade å ena si
dan, å den andra välgörenheten gjor
des till politik i partilidelsernas 
tjänst, där den ej rätt och slätt be
drevs som sport, råkade humaniteten 
på avvägar i det att den på bekost
nad av det livsvärdiga understödde 
och befrämjade det undermåliga-, i 
ren tanklöshet lade 'hyende under 
lättjan. Resultatet av dylikt väl
färdsarbete in absurdum skörda vi nu 
i ett förvekligat, osjälvständigt och 
hållningslöst släkte. Nöden iblir un
der sådana förhållanden större oc-h 
större, allt under det välfärdsinrätt
ningarna inom industrien med få un
dantag övergått till rena räntabili
tetsfrågor. Man kan ej heller förvå
nas över att de "rike fråga sig om de 
överhuvudtaget skola hjälpa, alla 
stå ju icke till att hjälpa. Kan 
över huvudtaget penningen åstad
komma effektiv hjälp? Vilka äro de 
värdigaste? Står lyckan, där sådan 
kam skapas genom materiellt under
stöd i gynnsammaste proportion till 
de härför använda medlen? Se där 
de frågor förf. söker besvara, skarp
sinnigt belysande pro et contra, alla 
dock utmynnande i insikten, att de 
svårigheter, som stå i vägen för de 
mest begåvades 'utveckling äro en 
fara för ett folks framtid. Ty kultur 
är och förblir ett högvärdigt männi-
skomateriels kraftyttring, som följ
aktligen stiger och faller med indivi-
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H a r  N i  
n å g o t  

Söker Ni 
n å g o n  

a" sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det • 

Göteborgs Morgonp0 s l  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plats cjj^ 

annat, så annonsera d^t ' 

Göteborgs Morgonpost  
Goteborgs största morgontidning. 
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VISKAFOÜS 
Konservburksringar 

»Para 630» 

De äro de bästa 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET VISKAFORS 

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

V I S K A F O R S  
Konservburksringar. 

dens utveckling. Vadan — att gynna 
vardandet o. utbildningen av levande 
kulturbärare är den kulturella välgö
renhetens egentliga uppgift. Att ej 
heller denna tankegång är något för 
den sansade och upplyste arbetaren 
främmande bevisas bl. a. därutav, att 
liksom i den gråaste forntiden tek
niken, verktyget och vapnet gav ut
slaget i kampen för tillvaron, så har 
härutinnan intet förändrats, över
vikten ifråga om folkens maktställ
ning ger i dag gestaltningen av de 
sins emellan intimt förbundna krigs-
ocih fredsindustrierna. Beundran gäl
ler de industriorganisationer genom 
vilka arbetaren vinner i betydelse 
ock makt. 

Så länge anden tvingats att oav
låtligen tänka ut medel till uppehål
lande av livet, är det den icke möj
ligt att med lugn arbeta på ett konst
verk eller vetenskapliga problem. 
Övergående nödlägen må vara nytti
ga till förvärvandet av världskänne
dom eller för att lära sig fullt upp
skatta de stunder, som förunnas en 
att arbeta i lugn och ro utan eko
nomiska bekymmer. Men ständig 
materiell nöd är och förblir en häm
sko för varje med skapande kraft 
begåvad människoande. Väl att mär
ka att det här icke rör sig om någon 
vemsomhelsts vara eller icke vara — 
för den mångsidigt begåvade finnas 
tusen möjligheter att även under de 
svåraste förhållanden slå sig igenom 
— nej, det rör sig 'här om vida högre, 
den verkligt värdefulla personlighe
tens utveckling nämligen, möjlighe
ters givande till att överhuvudtaget 
ge upphov åt de kulturella värdena. 

Skarpt går författaren till rätta 
med begåvade personer, vilkas poli
tiska äregirighet driver dem till att 

î massans ärenden, m. a. ord 'un
derordna sin välgrundade erfarenhet 
och intelligens till förmån för dum
heten ooh okunnigheten. 

De två sista kapitlen skulle förtjä
na att inrangeras i valpropagandan 
för alla partier, utgörande program
punkter, som alla tänkande männi
skor kunde enas om i sann och ädel 
mänsklighets namn. Men ack! innan 
det sunda förnuftet åter får fast 
mark under fötterna dröjer det helt 
visst länge än. Därför än en gång —-
given den mognare ungdomen möj
lighet att taga ställning till välgö
renheten i denna mening och betydel
sen av det "socialaristokratiska" sin
nelagets fördelar. 

Dagmar Waldner. 

BLOMSTER 
hälsningar 
över hela jorden. 

—leverantör 
Beställningar å blommor ombwSri , 
nadsfritt under eraranH fA* P kost 

utförande 

Tr Hövleveraotör 

De voro ute på en längre biltur 
och hade inte riktigt reda på vägen. 
Skymningen föll allt tätare, och rätt 
som idet var befunno de sig vid ett 
vägskäl. 

— O, så förfärligt, sade den unga 
frun, nu vet vi ju inte alls vart vi 
ska fara. Det finns inte en männi
ska att fråga — vi få sitta här hela 
natten. 

-— Det är besynnerligt, sade hen
nes gemål, hur litet rådiga ni kvin
nor är. Vid minsta svårighet ger ni 
genast tappt. Nu skall jag visa dig 
hur en man bär sig åt i en sådan si
tuation. Ser du den där vitmålade 
stolpen vid vägkanten? Gott! Det 
ser ut att vara en anslagstavla i top
pen. Naturligtvis om vart vägarne 
bär, fast vi inte för mörkrets skull 
kan läsa inskriptionen. Nu klättrar 

Vasa Blomsterhandel 
GUSTAF EKMAN 

Telefon 43M - 10365. Telegr. Vasa 

Medlem av Föreningen för blow* u 
ställningsförmedling samt de interna^ 
nella organisationerna F T D i TT q » 
samt B-V. i Tyskland. 6000 medlem^ 

Säg cid med 

I 

Hanclsl^ompaniet 
Drottninggatan 42 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 
i 

MERKURTVÅLEN 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

jag uppför stolpen med min elektri

ska lampa i fickan och avläser an

slagstavlan dess hemlighet 
— Nå, frågade hans unga fru ny

fiket, när han kom tillbaka, vad stod 

det för något??? 

— Nymålat! 

Två flickor på badorten sitta nere 

vid stranden och utbyta tankar om 

varjehanda. 
— Jag undrar, säger den ena, om 

unge Blomblad verkligen är föräl

skad i mig. ; J 
— Naturligtvis! Varför skulle 

just du vara ett undantag? 

Ceater. 
Efter att sedan tidigt i våras varje 

kväll med lust och gamman ha 

"Bröllopet på Solö" har Lilla li
tern nu öppnat höstsäsongen ^ 
tysk fars "Jacobsons änka . J 
— ja, en fars är ju alltid en a. 
förryckt, överdriven, osanno i 
Jacobsons änka utgör icke nag° 
d.ntag från regel». Att£ » 
hade så roligt som den fakbsk 
måste tillskrivas teaterns ^ 
Viran Rydqvist som utförde . • 
dominerande titelrollen cod' 
Att stå emot hennes oförbrafl 

humör kan icke ens den 
En liten debutant Anna Gre ^ 
son skötte sig på ett vinna, var, 
naturlig och frimodig som 

behaglig och täck. n<1ast 
"Jacobsons änka m o 

tillfälligtvis lagt beslag ^fcpel av 
som i -stället förväntar e ^ ^ in-

Viran Rydqvist själv. ^ ' •  däri, 

gjuta något av sin egen ^ 
torde det bli världens roll. 

spel. 

Offentlig nöjen. 

M l la  Teatern.  
^ Varje afton kl. 8. 

Söndag 7 och 9. 

Jacobsons änka. 

A 

,jar hinder man bäst? 
«ijrngåtäsüitfan Slottsbogen 
' ' 61 matsals! oeft fionditori-, 

ni M fflusifî dagligen, fjol-, 
fÖU sänto med 20-2? °/o. 
C f «<• am 

Pita 
bandets Restaurant 

«ängsgatan > Telefon 107 89. 
>tts(bgen, vid stöta dammen. 

jfr romanen 
dödsdömd? 

Vi ha läst om romanförfattar
es prekära ställning just nu, om 
eras svårigheter .att placera sina 
lanuskript, om de knappa hono

ur förläggarne utmäta till dem. 
vi ha hört förläggarne försva

ra sig med klagomål över att all
mänheten icke längre köper roma

ner, 
Det förhåller sig verkligen så. Vi 

sa icke i samma utsträckning 

som förr romaner, vi samla icke 

re med stolthet och glädje in 

dem band efter band i våra hyllor, 
i våra bokskåp. 

Vi läsa i stället alla dessa vecko

tidskrifter, som likt svampar ur 

jorden växt upp under de senaste 

åren och som bjuda på massor av 

fattliga småberättelser med 
skiM Aolorerade bilder. 

Man ropar ut dessa tryckalster 
])å gatorna, breder ut dem i torg-

hörnen, viftar allmänheten i an
siktet med dem, och avsättningen 

är enorm. För det årliga belopp 

han ger ut för dessa efemära al

ster skulle man kunna fylla en hyl

la i sitt bokskåp med värdefulla 

'erk. Men tidens smak är icke så

dan. Den tycker om de tunna, lätt 
fdi fort genomlästa, kortlivade 
lr;cka!stren, som man sedan ka-

TAPISSERI 
Q// DETALJ 

O. Hlmng. H. J tr. 

SNIAB* 
Handarbeten för 

skolungdom 

(Eftertryck förbjudes). 

UUtb. 
R O M  

1 ' 

briserad översättning av 

Margareta Heijkel .  

17 

,S Ska" gâ min väg så fort 

ka, 
°'n för mig vad Sir George 

%lJlklarade den lmga flic" 
Jle(i 

nien bestämt. 

flt överr P. 8 ener§i- som På 

Vs ra, ande sätt stred mot 
K tör 

aring> att hon var för 
4ril 

a ' kunna tala, satte sig 

. " Efter'''11^ divanen. 
ta vad°m dU tvin§ar mig att 

''JIla din f 'j38 önskade för-
dig" !^n att höra, så vill jag 

t|r«de s; J* 1 Slr George Paradine 
' v°fe äV(,°'n oc'1 niig som om 

ntyrerskor. Han är var

slar upp på vinden eller ner i sop
tunnan på gården. 

AU det är så, därtill äro roman
författare måhända icke utan 
skuld. 

essavUf16 B!'l0C; Skald' ««h J ist på det historiska området 
men ännu utan någon roman på 
sitt samvete skriver i The New Sta
tesman om tidsfenomenet "roma
nens undergång"; 

— Jag har en dålig nyhet att 
överbringa till mina kolleger av 
det motbjudande facket: att skri
va. Romanen är dödsdömd. Ro
manen, den lättvindigaste, den 
vanligaste konstformen, den minst 
utmejslade, den minst organiska 
den som mest av alla frestar män 

till värdelöst pjatter och kvinnor-
na till att pladdra åstad — är dömd 
att do. 

Ni, den stora kåren av unga 
skribenter, som just stå redo att 
tomma era slaskhinkar i det be
fintliga romanhavet — denna ny-
bet måste ge er åtskilligt att tän
ka på. Ni kan inte skriva vers, 
som är trycksvärtan värd, ni vet 
ingenting, ni kan inte tänka, ni kan 
inte skriva en notis, ni kan inte 
bedja, ni kan inte bygga, ni kan 
inte måla eller teckna, ni kan inte 
plöja, ni kan inte rida en häst, icke 
manövrera en båt, ni kan inte lösa 

en ^ rebus, ni kan inte timra, inte 
smida. Vi kan i vart fall, svarar 
ni, skriva romaner ! — Vad ämnar 
ni göra, när denna enda utväg 
stänges för er så som nu håller på 
att ske? Sälja bananer kanske? I 

alla fall gör jag er en tjänst, ty 
jag varnar er medan tid är. Det 
kan dröja fem år eller tolv år el
ler kanske till och med trettio år. 
Men romanen är dödsdömd! 

Romanen, från att ha varit nå
got av största betydenhet, skall 
bliva till intet. 

Själva romanen skall fylla våra 
efterkommande med avsky. Rlotta 

titeln, som från en dammig hylla 
varskor dem om att bakom bok-
ryggen döljer sig detta ohyggliga, 
som kallas en roman, skall jaga 
bort dem med den outhärdliga le
dans hela kraft. 

Nu och då kommer måhända en 
roman att släppas in i auktionslo
kalen, därför att det på dess titel
blad finnes nedkravsad ö'n vers, 
som är värd att läsas, eller namnet 
på en segerrik general, som har 
ägt boken, eller en tillägnan från 
en förälskad, som blivit ryktbar ef
ter döden. Men vid romanen som 
roman betraktad kommer ingen att 
vilja röra ens med en eldtång. 

Men ni frågar mig: vad skall det 
bli av de berg av romaner, av vilka 
jorden tynges? Hur skall den fläc
ken kunna utplånas? Det rent ma
teriella av den måste i alla hän
delser fortfara att finnas till? 

Ni misstar er. Den stora, den 
bästa, den mest lyckobringande av 
alla moderna maskiner, pappers
kvarnen, tillintetgör år för år sina 
egna otaliga romaner. Vad det få
tal angår, som inte tillintetgöres 

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

Den kvinnliga 
"faran". 

6n del hypoteser. 

1 England tilldrog sig för någon 
tid sedan en händelse, vilken 
väckte enormt uppseende. 

Ktt par unga flickor i en småstad 
ledsnade på dess enformighet och 
beslöto att gå ut i livet för att söka 
lyckan. Deras längtans mål var 
London, men resan dit drog en 
kostnad, som vida översteg deras 
ekonomiska förmåga. De begåvo 
sig i stället till en närbelägen stad 
och beställde en bil för en liten tur 
utåt landet. De hade emellertid 
knappast kommit ut på landsvä
gen, förrän de med revolvern höjd 
mot chaufförens huvud befallde 
denne att köra till London. Ordern 
åtlyddes, men händelsen ville, att 
bilen vid framkomsten till London 
körde mot en lyktstolpe. Färden 
tick därmed ett brådstörtat slut, 
polisen tog hand om de båda unga 

äventyrerskorna, vilka sedan ställ
des inför rätta och fingo sitt väl-
1'örtjäna straff. 

Om kuppen utförts av ett par 
pojkar, som fått sitt förstånd om
töcknat och sina rättsbegrepp för

villade genom detektivhistorier 
och biobesök, skulle man icke fäst 
vidare uppmärksamhet vid saken, 
men att ett par unga eljes oförvit
liga flickor kastade sig ut i ett så
dant äventyr — ja, inför detta 
sakförhållande stod man handfal
len och bestört. Är detta ett tidens 
tecken, frågade man sig. Är detta 
den nya kvinnotyp, som håller på 

att utvecklas och .som framtiden skall 
få att räkna med? 

Ämnet har upptagits av bl. a. 
den ansedda tidskriften "Weekly 

Dispatch", där Sir Sidney Low äg
nat det en utredning. 

— Det fanns helt säkert, påpe
kar han, äventyrslust också hos 
flickan av en gången tid, men hon 
betraktade aldrig sig själv som sin 
egen lyckas smed, utan knöt alltid 
sitt hopp om förändring, framgång 
och lycka i livet till giftermålet, 
till mannen. Våra dagars unga 

flicka har i stor utsträckning upp
hört att betrakta sig som beroende 
av mannen och tar i stället beslut
samt sitt öde i egna händer. 

Dessa nya tendenser måste med 
tiden komma att få vittomfattande 
konsekvenser icke blott för kvin
norna själva utan även för män
nen, för samhället, för mänsklig-

på detta sätt, så kommer det att 
försvinna med hjälp av den mysti

ska renhållningskarl, som (når 
veta vi inte, och hur, veta vi inte) 
befriar jorden från tappade knapp
nålar, gamla tidningar, döda stä
der och politiska berömdheter — 

heten. Ln del av dem skörijas re
dan, om än dunkelt, och det är 
i res tände att med stöd av dem sö
ka teckna riktlinjerna för den nya 
kvinnorörelse som väntas. 

Hittills har staten varit baserad 
På 'amiljen, på idén att den poli
tiska och ekonomiska makten rätt-
visligen tillkommer den till mogen 
åldei hunne manlige medborgaren, 
vilken står som representant och 
ans\arig beskyddare för kvinnor 
och barn. Av samma skäl har den 
lön, som utmätts till mannen, varit 
så riklig att den räckt till icke 
blott för hans egna behov utan 
även för den familj, som i regel 
stått bakom honom. 

Det framtida samhället, som 
måste räkna med full jämställd-

et på alla områden mellan man 
och kvinna, kommer icke längre 
att vara baserad på familjen utan 
på individen, på kvinnan i samma 
utsträckning som på mannen. 

Blir det vanligt — och alla tec
ken gå i denna riktning ! — att 
kvinnorna deltaga i .arbetslivet, 
även hustrurna, så kommer man
nen icke längre att kunna betrak
tas, hedras och gynnas som famil-
j ef ör sörj aren. Kvinnan försörjer 
sig själv och, om hon är gift, bidra
ger även hon till barnens försörj
ning. 

Vad kommer detta att få för 
följder? 

Skall mannen under dessa för
ändrade förhållanden fortfarande 
kunna påräkna den tidigare höga 
familjeförsörjarelönen? Skall hust
runs arbetsförtjänst sålunda bety
da ett stort plus i familjens in
komst? Eller skall under de eko
nomiska lagarnas tryck och på 
grund av den ökade tillgången på 
arbetskraft lönerna efter hand 
komma att pressas ner och man
nens gamla inkomst komma att 
uppdelas mellan honom och hust
run? Hur skulle männen ställa sig 
till en sådan personlig inkomstre
ducering? 

Ännu flera frågor framställa sig. 
Det finns arbetsområden där män
nen icke kunna ersättas av kvin

nor och där de därför icke behöva 
frukta deras konkurrens, men 
också en mängd andra, där den 
kvinnliga arbetskraften är fullt ef
fektiv och vilka områden den ock
så, med lägre lönekrav, helt skall 
erövra åt sig. Hur skola männen 
ställa sig härtill? Låta sig godvil
ligt undanträngas? Och i så fall 
var skola de finna nya arbetsområ
den i stället för de förlorade? 

Hur skall det gå med äktenska
pet, när kvinnorna för sin fram
gång i livet icke längre äro i avse
värd grad hänvisade till dess möj
ligheter utan kunna lita till sig 
själva? 

Den äktenskapliga förbindelsen 
har tidigare uppfattats såsom hel
gad av den religiösa och etiska 
känslan, men den sammanhållande 
kraften har dock, om man ser till 
saken sådan den verkligen är, va
rit av ekonomisk natur. Äkten
skapet kommer aldrig att avskaf-

IT-ili Tit Åa VhOuÅ/OCL 

'fu&ß-ctfia, âAcCôrwA, 

K O P  O A  

TANGENS 

SftäbtcL â/yuÅat 

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

Kungstorget. 

fas, aldrig att anses för en förål
drad institution, därtill har det 
alltför fast rot i människans egen 
natur, men det kommer att bli 
mindre varaktigt, mindre hindran

de och mindre förpliktande i den mån 
kvinnan blir ekonomiskt oberoende 
och självständig. 

"Spinstern", den ogifta kvinnan, 
är redan nu talrikt företrädd. Hen
nes ställning kommer att bli bättre 
och behagligare i den mån hon får 
tillträde till högre tjänster, och väl 
avlönade befattningar eller förmår 
att genom självständig verksamhet 
nå framgång i arbetslivet. Skall 
hon i och med detsamma bliva allt 
mera obenägen att avstå från sin 
frihet, att ingå äktenskap och att 
påtaga sig dess börda? 

Skola de ogifta kvinnorna kom
ma att bilda en allt större sam
hällsgrupp? Skola de, ekonomiskt 
välsituerade och självständiga, an
lägga samma levnadsprinciper som 
ungkarlarne och sålunda komma 
att sänka samhällets moraliska 
nivå? 

Den föreliggande frågan har 
även en politisk sida, framhåller 
Sir Sidney till sist. Kvinnorna äro 
i de flesta länder i majoritet. Sko
la de i en framtid med stöd av 
rösträtten tillvälla sig den politiska 
makten och bruka den för själviska 
kvinnliga intressen? I så fall skul
le med visshet den manliga värl
den resa sig till ursinnigt motstånd 
och mänskligheten till alla sina ti
digare vedermödor kunna lägga 
även en förödande kamp mellan 
könen. Ett sådant utslag av 
kvinnlig härsklystnad tror förf. 
emellertid icke på. Antagligen med 
rätta. Kvinnorna ha visserligen i 
en förfluten tid fått pröva på för
tryck, men ingen tror väl, att man
nen skulle behöva frukta en veder
gällning i denna riktning av sin 
dotter, sin syster, sin mor? 

Det förefaller därjämte som om 
Sir Sidney, då han utrett framti
den, helt förbisett den starka och 
betydelsefulla strömning inom vå
ra dagars kvinnovärld, vilken kan 
betecknas med orden: "tillbaka till 
hemmet". 

ken ridderlig eller barmhärtig. 
Jag vill inte för något pris i värl
den att du utsättes för hans oför
skämdhet. 

Lilith såg på sin mor med en så 
fast blick, att denna slog ned sin. 

— Är det allt, frågade den unga 
flickan med ett egendomligt ton
fall. 

— Ja, 'svarade fru Arnes utan att 
se upp. Är det kanske inte till
räckligt? 

Lilith måste inför sig själv för
neka, att vad som berättats för 
henne kunde anses som en tillfyl
lestgörande förklaring till moderns 
underliga uppträdande och till 
hennes ängsliga omsorg att hindra 
ett sammanträffande mellan dot
tern och Sir George. 

Lilith satt tyst under några mi
nuter. Därefter frågade hon: 

— Du fick ett brev i morse? 
Hon uttalade dessa ord med ett 

tonfall, som hade det varit fråga 
om en anklagelse. 

Fru Ames nickade utan att 
svara. 

— Från vem? 
— Det vet du lika väl som jag. 

Det inträdde en lång stunds 

tystnad, vilken fru Ames slutligen 
bröt genom att med låg stämma 
fråga: Önskar du sammanträffa 
med honom? 

— Nej ! svarade Lilith kort. 
Åter tystnad och därefter ett 

harmset utrop av fru Ames: 
— Det är den där doktor Mallo-

rys skuld alltsammans! 
Liliths röst var hård och kall, då 

hon svarade. 
-— Han står helt och hållet utan

för den här saken. Var lugn, jag 
skall hålla mitt ord — men jag vill 
inte träffa honom. 

Fru Ames återvann med en 
kraftansträngning sin självbe
härskning och försökte att tala i 
samma lugna ton som dottern. 

— Du krossar hans hjärta. 
— Men mitt} hjärta — har det 

ingenting att betyda? frågade Li
lith kort. 

Fru Ames svarade icke genast 
utan lutade sig tillbaka mot diva-
nen med slutna ögon och nervöst 
darrande läppar. 

Lilith gjorde en rörelse som för 
att resa sig. Då gled den lilla ge

stalten ned från divanen, och in
nan Lilith kunde förhindra det, 
låg modern snyftande vid hennes 
fötter. 

— Mamma, gråt inte, utbrast 
den unga flickan förfärad över det
ta oväntade utbrott. Vad är det? 
Är du rädd? Vet du inte att du 
kan lita på mig? Vet du inte att 
jag vill göra allt för dig, vad det 
än må kosta mig. 

Men det allvar, med vilket den 
unga flickan talade, tycktes endast 
öka moderns förtvivlan. En kramp
aktig gråtparoxysm skakade den 
lilla bräckliga kroppen. 

— Res dig upp, mamma. Det är 
förfärligt ,att se dig ligga så där. 
Lilith försökte hjälpa henne upp, 
men fru Ames skakade på huvu
det. 

— Nej, låt mig vara där jag är. 
Du är så ädel, så god mot mig, att 
jag inte är värdig att blicka in i 
dina ögon. Lilith, hav förbarman
de med mig! Du är den bästa dot
tern en mor kan önska. Gud löne 
dig för allt vad du gjort, för allt 
vad du lidit. Må du bli så lycklig 
som du förtjänar. Det ber jag 

dag och natt. Kyss mig, Lilith, 
kyss mig och förlåt mig om jag 
plågat dig, förlåt mig! Du vet ju 
att jag älskar dig. 

Den unga flickan reste upp mo
dern utan att egentligen svara på 
hennes lidelsefulla utbrott. Hon 
kände sig förvirrad och mindre 
rörd av dessa ömhetsbetygelser än 
hon skulle varit för några dagar 

sedan. Fru Ames tycktes ana det
ta och tillkastade dottern en för
stulen blick. 

Men Lilith var nu lika ivrig att 
lämna modern, som denna för tio 
minuter sedan varit att bli kvitt 
dottern. Den unga flickan ringde 
på Simmonds, överlämnade mo
dern åt hennes omsorg och gick ut 
ur rummet. Fru Ames följde hen
ne med ängsliga blickar till dör
ren. Hennes läppar öppnade som 
för att säga något, men icke ett 
ljud hördes. 

Uckså Simmonds såg ängsligt 
efter den unga damen. En hel del 
underliga rykten hade under de 
senaste dagarna nått fram till 
tjänstfolksregionen på Old Court, 
och Simmonds smickrade sig med 

6n otacksam 
roll. 

Fröken Jansen är privatsköter
ska, och då hennes specialitet är 
barnsängsvård, kan hon glädja sig 
åt att nästan aldrig vara ledig utan 
påtingad året runt. 

Hon är mera välkommen andra 
gången hon gör sitt inträde i ett 
hem. Första gången faller hennes 
burschikosa väsen alla familjens 
medlemmar tungt för bröstet och 
ger anledning till konflikter, som 
äro svåra att bilägga. 

Herrn i huset är ursinnig på 
henne. Han kan inte förlåta hen
ne, att hon under de kritiska tim
mar, då han i skuldmedveten för
tvivlan rolöst korsade rummet 
fram och tillbaka vridande sina 
händer, gav honom en uppmunt
rande dunkning i ryggen, alldeles 
som om han i stället för att vara 
medspelande i en av livets trage
dier närmast borde uppfattas som 
en farsfigur. 

Det irriterade honom också 
gränslöst, att lion, strax efter att 
den lille kommit till världen, vil
le avlocka honom några beundran

de utrop av fadersstolthet över det 
rödbrusiga, apliknande väsen, som 
så när kostat hans lilla tappra sö
ta hustru livet. 

Husassistenten, som betraktar 
tillökningen i familjen såsom en 
personlig förolämpning, säger i 
regel upp sig efter en vecka och 
underlåter icke att ge fröken Jan-
sen en del av skulden, emedan 
denna ökar oron i det förut så stil
la, barnlösa hemmet genom att gå 
och rota i köket och begära upp-
passning bittida och sent. 

Far- och mormödrar samt fast
rar och mostrar uppträda genast i 
samlad flock som fröken Jansens 
svurna fiender. Hennes järnhårda 
principer i fråga om modern bar
navård stämpla de som ansvarslös 
viktighet, vilken kommer att få till 
följ d, att det staekars barnet an
tingen dör av svält eller skriker 
ihjäl sig. 

Och mitt på denna gungande 
grund ligger den stackars nybliv
na mamman, som mer än någonsin 
bar behov av lugn och harmoni 
och som nu måste gripa in som 
1 redsmäklare, ehuru icke heller 
bon kan försona sig med fröken 
Jansens något robusta humör och 
alltför fackmässiga sätt att uppfat
ta denna så enastående familjetill
dragelse. Vad hon har särskilt 
svårt att förlåta henne är att hon 
omedelbart efter den plågsamma 
historien var så otroligt taktlös att 
göra häntydningar om "nästa 
gång". 

Den äkta mannen räknar dagar
na och timmarna, tills huset skall 
befrias från den retsamma barn
sängssköterskan, som varken äter, 
går, sitter eller sover honom till 
lags, och den lilla frun, som genom 
mannens obehärskade motvilja 

att vara den bäst underrättade. 
När Lilith lämnade rummet, var 

hon ett rov både för nyfikenhet och 
misstro. Det var något i moderns 
hållning och uppträdande som fö

reföll henne nytt och främmande, 
ja, misstänkt. Hon började luta 
åt åsikten, att modern mindre vil
le skydda henne för ett obehagligt 
möte med Sir George än förhindra, 
att hon finge reda på vad som fö
refallit mellan denne och fru 
Ames. 

Hur tillgiven Lilith än var sin 
mor och hur fogligt hon än bru
kade rätta sig efter hennes vilja, 
hade hon nu en känsla av att ha 
blivit orättvist behandlad. Hon 
hade dock rätt att begära att få 
veta även det värsta, som sades om 
henne, och hon var övertygad om 
att modern just undanhöll henne 
detta. Sir George Paradine hade 
tydligt visat, hur ivrig han var att 
få träffa henne, och modern hade 
visat lika stor iver att förhindra 
ett sådant sammanträffande. 

Då Lilith öppnade dörren till sitt 
eget rum hade hon bestämt sig för 
att ge Sir George det möte han ef-
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blir allt nervösare i fråga om vad 
fröken Jansen med obruten hand
lingskraft företager sig, längtar 
också efter att bli henne kvitt. Än
da tills hon kommit ur sängen — 
ty då inträder en våldsam sinnes
ändring — fröken Jansen blir 
plötsligt den människa, som hon 
minst av alla kan undvara. Själv 
är hon ju ännu för klen och oerfa
ren och bortkommen för att på 
egen hand kunna styra och ställa 
med den lille. 

Med bävan lyssnar hon efter te
lefonen, vilken när som helst kan 
rycka den oumbärliga fröken Jan-
sen bort från hennes svaga sida 
och bort till en ny barnsäng. 

Och plötsligt, oväntat, så som 
de olyckor man länge fruktat lik
väl alltid till sist komma, höres en 
dag olycksbudet. 

Fröken Jansen måste till en ny 

patient, som också väntar sitt för
sta barn, och som har krav på att 
hänsyn tages till hennes belägen
het. 

Hon står där mitt i rummet i en 
civil blå tailor-made och i handen 
en skinnväska, hennes "byrå", som 
hon själv kallar den, symbolen på 
hennes rolösa flackande från vård 
till vård, till de samma och sam
ma för familjerna så viktiga till
dragelserna, vilka de begära att 
hon skall tillmäta samma bety
delse. 

Detta eviga kretslopp, som frö
ken Jansens liv rör sig i, står plöts
ligt klart för den unga modern, och 
i sitt hjärta gör hon henne avbön 
för att hon någonsin förebrått 
henne att hon icke visade tillräck
lig medkänsla, då lillen gjorde sin 
entré i världen. 

Hon slår armarna om halsen på 
fröken Jansen och tackar henne 
för allt vad hon varit för henne 
och utbeder sig ivrigt hennes ovär
derliga hjälp "nästa gång". 

• Och oberörd som fröken Jansen 
en gång gjorde sitt inträde i hem
met .avlägsnar hon sig nu därifrån 
för att ge sig i kast med ett nytt 
fall. Ella Melbye. 

(Nationaltidende.) 
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A. MAGNUSSON 

Idealet av en 
äkta man. 

Fråga hundra unga flickor, hur 
de anse, att en idealisk äkta man 
skall vara böskaffad odhjsvaren få 
hundra nyanser. Men fråga en gift 
kvinna, som redan firat isin silver-
bröllopsdag, och hon skall utan att 
behöva leta efter svaret nämna den 
egenskap, som framför alla andra är 
ägnad att göra en man till den bäste 
bland följeslagare genom livet: en 
aldrig svikande medkänsla. Har han 
denna egenskap, är det rätt oväsent
ligt vad han för övrigt är, vad han 
äger och vad han gör. Ty sympati 

är den nödvändiga förutsättningen 

för att en kvinna iskall kunna känna 
sig lycklig. Det är med hänsyn här
till obegripligt, att männen i allmän
het, även då de hålla av och sätta 
värde på sin hustru, äro >så njugga 
att visa detta ömma intresse, denna 
vänliga medkänsla, vilka för en hu
stru äro livets högsta goda och stör
sta glädje. 

Vet en kvinna, att den man hon 
älskar deltar i hennes bekymmer, 
mista de sin bitterhet, och hon bär 
dem med glatt mod, men märker hon 
däremot, att hennes sorger lämna 
mannen oberörd eller endast väcka 
hans otålighet, synas de henne dub
belt svåra, hennes sinne förbittras 
och hon blir otålig, retlig, olycklig 
och — obehaglig. 

En ung flicka gifter sig t. ex. med 
en man i rätt knappa förhållanden 
och går sålunda till mötes ett arbet
samt och på försakelser rikt liv. Om 

utom kärleken hos mannen även fin
nes den ömma medkänslan för hu
strun, om han värderar hennes arbe
te, om han är henne tacksam för att 
hon glatt försakar de nöjen, de vack
ra kläder hennes ungdom så naturligt 
längtar efter, så skall hennes fattiga 
strävsamma liv dock synas henne 
lyckligt och fullt av glädjeämnen. 
Om han ömt viskar i hennes öra, 
att han önskade, att han kunde smyc
ka henne som en drottning, att han 
skulle vilja omgiva henne med allt 
skönt och vackert för att ytterliga
re förhöja hennes egen skönhet, skall 
hon rörd och tacksam försäkra ho
nom, att vackra kläder och sådant 
ingenting betyder för hennes lycka, 
och att 'hon gärna försakar det allt
sammans endast för att få framleva 
sitt liv vid hans sida. 

Men — som livet dagligdags vi
sar — är detta icke den äkta man
nens "sätt" att ta saken. Hans sätt 
är att i stället bagatellisera hustruns 
bekymmer, att skaka dem av sig, att 
icke vilja veta av dem. Han anser 
sig tydligen därigenom lättast kun
na överskyla det obehagliga faktum, 
att han i kampen för tillvaron icke 
lyckats erövra åt sig en i ekonomiskt 
hänseende tillfredsställande position. 
Han vill idke för sig själv och ännu 
mindre för sin .hustru erkänna, att 
hennes liv är alltför strävsamt och 
glädjefattigt. — Kära vän, skämtar 
han, det är väl inte något arbete i 
egentlig mening att gå här hemma 
och pyssla lite med barnen och mdd 
matlagningen — det är ju kvinnans 
bestämmelse och det som utgör hen
nes 'lycka. Då skulle du pröva på 
hur det känns att vara anställd hos 
andra och gå med en piska över sig, 

Som jag får göra. 
Med hänsyn till den för kvinnan 

så viktiga klädfrågan begår den äkta 
mannen många försyndelser, ägnade 
att förbittra 'hustruns liv. I stället 
för att i hennes öra viska ömma ord 
om (hur härligt han skulle vilja smyc
ka henne, anstränger han sig form
ligen för att överbevisa henne om, 
att hennes gamla omoderna kläder 
äro goda nog åt henne och ännu länge 

Damblusar, Klädningar o. Kjolar 
köpas bäst och billigast i 

O. F. HULTBERGS BLUSAFFÄR 
Husargatan 40. Telefon 10318. 
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Rottingflätning & 
Korgmakeriarbeten 

mottages tacksamt. 

Arbete hämtas. 

IfanfintaltH Yrkesskola 
tel. 1236 — 11513. 

kunna göra tjänst. — Kära vän, 'sä
ger han, du är ju inte längre en ung 
flicka utan en gammal förståndig 
människa. Som min hustru bör du 
naturligtvis kläda och pynta dig ba
ra för mig, och jag finner dina klä
der snygga och propra och fullt ut 
tjänstdugliga. Omoderna? Vad 
skulle det nu göra?? Du är väl in
gen modedocka heller? Och vem 
tror du observerar hur du är klädd? 

När den äkta mannen på detta 
sätt talar visdomens ord till sin dår
aktiga lilla hustru kan han i sak 
hava fullkomligt rätt. Hans ord 
kunna innehålla den största sanning, 
vilket emellertid icke hindrar, att de 
även innehålla den största dårskap. 

Han talar på detta specifikt man
liga sätt i full förvissning att hans 
präktiga lilla föredrag skall kraftigt 
bidraga till att göra hustrun nöjd 
med den levnadslott, som blivit henne 
tilldelad, odh att hålla hennes an
språk nere. 

Vinner han sitt syftemål? Nej! 
Hans nyktra syn på saken ter sig 
för hustrun endast som brist på med
känsla, soim hårdhet och likgiltighet, 
hans kloka kalla ord väcika icke till 
liv förnöjsamheten i hennes sinne, 
men väl dess diametrala motsats, bit
terheten och missnöjet. Och därmed 
äro ihan och hon inne på den väg 
som i tidens fullbordan leder till äk
tenskaplig olycka. 

En gammal saga talar om en ma
gisk ört, som kunde göra den tyng
sta börda så lätt, att den kändes en
dast som en fjäder för även den sva
gaste skuldra. Inom hemmets värld 
representerar mannens medkänsla 
denna magiska ört, som gör mödan 
till en lek. Varje maka och moder 
har i själva verket så många svårig
heter att kämpa sig igenom, så mån
ga offer att bringa, så mycken oro 
odh sjukdom att utstå, att hon är väl 
värd en rundligt tilltagen portion 
deltagande och ömhet från mannens 
sida. 

Medkänslan är den äkta mannens 
vackraste och bästa egenskap, den 
viktigaste av alla dygder, en dygd 
så viktig, att den uppväger de mån
ga andra, som han ofta nog saknar. 
Med den. är hälften vunnet och i 
nödfall kan man utan alltför stor 
olägenhet nöja sig — utan den an
dra hälften. 

H. NORDISKA 
"ANDELSBANKEN 
STOCKHOLM G Ö T E  
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Emottager insättningar mot högsta 

gäl lande ränta.  
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En pessimist är en människa, 
som när hon drabbas av en mot
gång sätter sig ner och väntar pä 
två till. 

En engelsk vetenskapsman har un
dersökt hur lång livslängden i all
mänhet är inom olika bildade yrken. 
För högre militärer och präster samt 
statsmän är medellivslängden 74 år, 
men för musiker, skriftställare och 
konstärer endast 63 år . Skalder äro 
ännu sämre ställda — gränsen för 
deras liv går vid 59 år. Mest gyn
nade äro filosoferna, som kunna gö
ra räkning på c:a 70 levnadsår. 

Man har i Turkiet tillsatt en kom
mission för rättsväsendets reforme
ring. I fråga om giftermålsbalken 
uttalar sig kommissionen bl. a. för 
en giftet. En man bör, framhålles 
det, ha endast en hustru. Önskar 
han ännu en skall vederbörande myn
dighet icke lämna sitt medgivande 
härtill med mindre den sökande kan 
visa, "att han behöver en hustru till 
•och är i stånd att behandla båda 
rättvist." 

Hur skall detta visas, månne? 

Smakfulla Kran 

Hilda Henrikssons Bl 
o. .-J*** 

Tei* 4250 
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ar tva spalter. Ar den verklig^ 
sande går det också an med tre 

S. L., J. B. och Britta. Otänkbart. 

Intresserad Jo, vi m„„, 

nya medarbetare, om de äro goda^l, 
verkligen ha något att säga 

Fina X. Ett så muntert g, 
Skulle ni inte vilja försöka att c 
utlösning i någon artikel eller skiS 
En sådan gåva skall man inte låta 
ligga i träde. 

L va> är välkommen med nya tan
kar. 

L • 11 . A ederbörande har semester 
och är t. v. utom räckhåll i främman
de land. Ingen fast vistelseort. Hem
komst medio av sept. 

En del svar översändas snarast pr 
post. 

Goda barhuppfostrare äro såsom 
himmelens skyar : med orden dundra 
de, i sitt liv lysa de, och med sin 
verksamhet göra de landet frukt

bart. 
W. Biiliring 

* 

Uti alla hjärtan bjuder 
Längtan till en bättre tid, 

Uti alla själar ljuder 
Kallelsen till börjad strid. 
O, men offret, offret skrämmer, 
Veklig rädsla viljan skämmer. 

H. Ibsen. 

'A 
IN R EGI5TRE RAT 

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. 

Dottern: — Pappa kan inte tro 
vad de här övningarna i hållnings-
gymnastik äro förtjusande. Jag hål
ler i en stav, som jag svänger så här 
från vänster till höger. 

F ådern : — Tänk om det sutte en 
borste i ändan på staven, så sk 
du kanske till och med kunna sopi 

ett golv! 
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tersträvade och sig själv ett tillfäl
le att utfråga honom. 

Vid denna tid på eftermiddagen 
brukade han befinna sig på hem
väg från golfbanan till överste 
Seafields hus. Med en känsla av 
att hon handlade direkt mot mo
derns önskningar tog Lilith hatt 
och handskar och smög försiktigt 
ut ur villan. 

Då hon, väljande en omväg för 
att undgå fru Ames uppmärksam
het, passerade köksträdgården 
strök hon tätt förbi en reslig man, 
vilken stod där väntande, som om 
ban stämt möte med någon. Han 
var välklädd och bar en överrock 
på armen, under det att den mjuka 
hatten var så djupt neddragen över 

pannan, att man icke kunde upp
fatta hans utseende. 

Lilith observerade honom icke, 
men han såg däremot henne. Han 
tycktes bevaka husets baksida. 

Lilith skyndade vidare och nåd
de snart landsvägen, där hon nä
stan sprang rakt i armarna på Sir 
George Paradine, som var på hem
väg till The Towers. Han var en
sam. Hennes hjärta slog häftiga

re, då hon märkte, att han obser
verat henne och därvid genast på
skyndade sina steg. 

Lilith stannade utan någon för
sök att dölja, .att hon önskade det
ta möte. 

Han lyfte sin hatt och han böjde 
huvudet till hälsning. 

Det gläder mig att träffa er, frö
ken Ames, sade han. 

— Det gläder också mig att träf
fa er, Sir George, svarade Lilith i 
lugn, fientlig ton. Jag vill nämli
gen gärna veta vad det är ni sagt 

0111 111ig. 

XI. 

Ehuru Sir George Paradine ön
skat och sökt detta möte med Li

lith Ames, överraskade och förvir
rade honom den unga flickans ton 
och väsen till sådan grad, att han 
ovillkorligen ryggade tillbaka. 

Lilith själv tycktes icke ha nå
gon tanke på det okonventionella i 
sitt angrepp på Sir George. 

Under det att han gjorde ett 
stammande försök att uttrycka sin 

överraskning, att protestera, ja, att 
rent av förneka sanningen av hen
nes påstående, blev hon lugnt stå
ende, utan att taga hänsyn till hans 
förvirring. 

Slutligen avbröt hon hans miss
lyckade försök till protester genom 
att säga: 

— Förneka inte, att ni talat om 
mig. Och var så vänlig och säg 
mig rent ut vad ni sagt. 

Baroneten hade återvunnit sin 
självbehärskning. Hans tal blev 
lugnt och sammanhängande och 
han själv stel och avmätt. 

— Det gläder 111ig, att jag får ett 
tillfälle att förklara vad jag kan 
ha sagt. Jag förstår inte, varför ni 
talar till mig i en sådan ton. Jag 
har gjort otaliga, ehuru visserligen 
fåfänga försök att få träffa er — 
ja,g kände att en förklaring var 
nödvändig. Varför ville ni inte ta 
emot mig, då jag gjorde visit på 
Old Court? 

Lilith dröjde med svaret. Det 
bjöd henne emot att upplysa ho
nom om det rätta sammanhanget 
och draga moderns namn in i sam
talet. 

Sir George höjde på axlarna: — 
Nå, det betyder ju ingenting nu, 
sade han. Jag är glad över att ha 
fått ett tillfälle att tala med er. 
Antagligen, fortfor han och såg på 
henne med cn genomträngande 
blick, har fru Ames berättat vad 
som tilldrog sig mellan henne och 
mig, då hon var på The Towers? 

Lilith svarade icke genast, och 
han förstod med lätthet att hon 
icke hade reda på saken. Dragan
de fördel av denna omständighet 
fortfor han: 

— Fru Ames måtte ha missför
stått mig eller glömt hur mina 
ord föllo, om hon sagt att jag ytt
rat mig ofördelaktigt om er. Jag 
kan försäkra er att förhållandet är 
det motsatta. 

Lilith svarade endast med en 
stel böjning på huvudet. Hon kän
de, att han gjorde ett försök att 
rädda sig undan vidare förhör, och 
att hon själv icke var tillräckligt 
inne i förhållandena för att kunna 
framställa den rätta frågan på det 
rätta sättet. Sir George betrakta
de henne med tydlig och stigande 
beundran. Han tyckte sig upp

täcka, att hon var långt vackrare, 
än vad han förut lagt märke till, 
och han erfor ett starkt behov att 
utplåna det ofördelaktiga intryck, 
som berättelsen 0111 hans yttranden 
tydligen gjort på henne. I förtro
ligare ton fortsatte han: -— Jag 
förstår inte, att fru Ames till den 
grad kunnat missförstå vad jag 
sagt om er. — En plötslig tanke 
slog honom. — Eller kanske var 
det inte alls det som jag sade 0111 

er hon fäste sig vid utan något helt 

annat? 
Lilith såg upp med en förskräckt 

blick, ehuru hon gjorde allt vad 
hon kunde för att dölja sina käns
lor: — Vad annat kan ni väl ha 
sagt till min mor? frågade hon 

sakta. 
Sir George betraktade den unga 

flickan skarpt, när han svarade: 
—- Under mitt samtal med fru 
Ames kom jag att nämna, att jag 
i någon mån kände till hennes le

digare liv. 
Lilith blev blossande röd och vi

sade en uppenbar förvirring, när 
dessa ord nådde hennes öra. 

— Vad är det ni vet eller liar 

hört _ om oss? frågade hon.£ 
ton, som hon förgäves förso 

ra lugn och likgiltig. 
_ Ingenting ofördelaktigt, « 

dade sig Sir George 

Lilith gjorde en otalig g 

handen. 
- Vad var det dä'? 

Sir George betänkte sig' °v 

blick, under det han °^er 
{ör»ft 

han skulle formulera si - ^ 
det skulle bli så litet yrande 

möjligt. Slutligen sa L jtf 
_ Jag vet av en hand ^ 

har hört, att fru Ames 

levat under samma lyc^nu 

fortabla förhållanden ^ M 

Lilith som slagit ne - ^ 
upp och gav honom en ^ 
de blick, som ville 

iS-Stö* 
te?-

• otp P« 
hur mycket han v jet. 

__ Det har sin ^ oDt > 

det ligger ju »k® n'j f»tt red» P 
För övrigt, hur ha, det f"r 

detta? Vem har ber. 
(Fort*'" 

W5p 
^D^VP£T«NSTA MJÖLET 
^HALMSTAD 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
Kvinnan. II. 
(jöteborgs Idun. 
Böra mor- och farmödrar förefalla 

åldriga? Olika uttalanden. 
Hemligheten. (Det förlorade paradiset). 

Av * * *. 
Kameliadamen. 
Unge Goethe och hans syster Cornelia. 

Av Anna Schwabacher-Bleicliröder. 

Den magiska hatten. 
Lilith. Roman av Florence "Warden. 

agen 
0rrl ^ar godkänna eller under-

> den nuvarande resreriin arens 
Pa Eondondokuimentet. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Den gångna veckan har för Tysk
lands vidkommande kännetecknats 
av en stark politisk oro. Det har 
för de politiska partierna gällt att 
Muta angående Londonöverenskom
melsen, att godkänna eller förkasta 
den, Mellänpartierna från odh med 
socialdemokraterna på vänstra fly
geln till och med folkpartiet på den 
högra hava avgjort varit för ett an
tagande, under det att yttersta vän
stern, kommunisterna, odh den ytter
sta högern, de tysknationala och 
tyskfolkliga, varit lika avgjort emot 
den föreslagna fredsuppgörelsen. Un
der det att frågan under lidelsefulla 
former debatterats vid riksdagens 
sammanträden ha, såsom alltid i vå
ra dagars politiska liv, de egentliga 

avgörande överliäggningarne ägt 
rum inför lyckta dörrar mellan de 
olika partiledningarne. Tyske utri-
esministern Stresemann har med 

adress mindre till riksdagsledamöter
na än till det tyska folket lidelsefullt 
"Svarat Londonöverenskommelsen, 
et råder icke häller tvivel om, att 

. ts övervägande del är för ett 
redsslut. illkoren äro visserligen 
'''»ordentligt hårda och vad man 
1C "ar fram emot är knappast något 

nnat ,oc'k bättre än ekonomiskt sla-
fi' ®en det finns dock på samma 

så gott som ögonblickliga vin-
er att inhösta, befriandet av de 

sa\r'e^ar lyi^a 'Menden i form av 
^ 'tioner besatt, återställandet av 

lio (Ä'a^'aSna järnvägarne och slut-
te n utsikten att erhålla ett stort in-

*a onellt lån, som skall ingjuta 

strie 1V 1 ^6n avtynande tyska indu-
]• n' 'kela betyder en avgjord 

är närmaste åren. Man 
jjete° 6 klind för de hotande svårig-

itiar]1" tSOm reSa län&re bort, men 
gat r°S^ar s%> helt säkert berätti-
så v mef<^ ^8n ^anken att kommer tid 

odaâ råd. 

W::Ut" utgån.g frågar, än får i 
tin» ^ isdagen undertecknar rege-

den °ndonav^alet- Erhålles ic-
rite^ n kvalificerade riksdagsmajo-
riflgar"°m ^i0^ives för en del lagänd-
plaQen S°m "Påkallas av Dawes-

g^rulva] ^0n,donöverens'kommelsens 
' kommer regeringen att 

val. TN ^sdagen och utlysa nya 
blir sedan den nya riks-

Frankrike har för sin del rati
ficerat överenskommelsen. 

I England har Londonkonferen
sen fått ett egendomligt efterspel. 
Den stora kolgruvearbetareorgani
sationen har uttalat sin fruktan för 
att Dawesplanens realiserande med 
hänsyn till de tyska skadestånds
leveranserna in natura skall beröva 
den engelska kolexporten den fran
ska och belgiska marknaden. Kol-
gruvearbetarne frukta att de i stor 
utsträckning skola bli arbetslösa 
och att lönerna skola prässas ned. 
-— Vi, förklara de, ämna icke till
låta att Dawesplanen försvårar vår 
ekonomiska kamp! 

Från olika länder ingå medde
landen om att kommuniströrelsen 
vinner terräng. Särskilt är detta 
förhållandet på Balkan. Den ryska 
sovjetregeringen har lyckats utfin
na en ny form för sin samhälls-
farliga propaganda. Man har bil
dat något som heter "gröna inter
nationalen", vilken söker och även 
lyckas vinna bondebefolkningen 
med löften om godsägarnes jord. 
Stora framgångar rapporteras från 
Bulgarien och Serbien. I Sydaf
rika gör kommunismen oroväckande 
landvinningar bland negrerna. 

I Grekland ha flottans officerare 
visat svår ohörsamhet mot rege
ringen, men konflikten fick dock 
en fredlig lösning. 

Från Ryssland rapporteras miss
växt och hotande hungersnöd, från 
Kina inbördeskrig. 
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Kvinnan. 

II. 
Tala om tagelskjorta, gisslingar 

och askbäddar som medel till helgel
se! Sådana behövas sannerligen icke. 
Må kvinnan en gång lära sig att be
trakta sina husliga prövningar såsom 
sin tagelskjorta, sin aska och sitt 
gissel — må hon underkasta sig dem 
— fröjda sig åt dem — småle och 
vara stilla, tyst, tålig och kärleksfull 
därunder — och vad skulle klostret 
kunna lära henne mera? Hon är ett 
segrande helgon. 

Harriet Beecher-Stowe. 
* 

Ingen kvinna är så fullkomlig att 
icke hennes man åtminstone en gång 
om dagen ångrar att ha tagit henne 
till hustru. 

G. Ebers. 
* 

O, kvinna! Krona uti skapelsen, 
Du ensam äger uti ljuv förening 
Allt ädelt, heligt och allt gudaskönt, 
Som tanken tänker och som ögat 

skådar 
Ibland Guds verk. 

J. Milton. 

Kvinnan klagar du an, hon vacklar 
från en till den andre. 

Henne tadle du ej; hon söker en 
ståndaktig man. 

•/. W. v. Goethe. 

Göteborgs Idun. 
Den i vintras bildade nya kvinn

liga sammanslutningen Göteborgs 
Idun, kommer inom kort att uppta
ga sin verksamhet, ett budskap som 
säkerligen skall hälsas med stor till
fredsställelse av Göteborgs kvinno
värld. 

Fortare, än iman vågat hoppas, har 
det lyckats styrelsen, i Spetsen för 
vilken fru Elin M. Janson istår, att 
ordna lokalfrågan, en aillt utom lätt 
luppgilft med hänsyn till den allmän
na våningsbristen >oc'h även till den 
ekonomiska sidan av saken. Den 
senare frågan löstes på ett lyckligt 
sätt genom bildandet av ett aktiebo
lag, som ställt erforderligt rörelse
kapital till förfogande, och den 
förstnämnda svårigheten genom att 
Göteborgs Damklubb, som beskitit 
sin upplösning, överlät sin präktiga 
lokal, sannt, iför ett moderat pris, 
även hela dess inredning. 

Lokalen, som befinner sig i huset 
n:r 63 vid Kungsgatan och består 
av fem rum med kök, är ljus, vac
ker, väl möblerad, ocih det vilar över 
den en behaglig prägel av hem. 
Klutblbrummen stå ständigt tillgäng
liga för medlemmarna, vilka här fin
na en mängd in- och utländska tid
ningar och tidskrifter till läsning på 
stället, samt även tillfälle till olika 
former av klubbliv. 

Man planerar därjämte bildandet 
av ett större bibliotek. 

På arbetsprogrammet står vidare 
anordnande av föredrag, diskussio
ner, samkväm o. d., ävensom kaffe-
och téservering. 

Göteborgs Idun omfattades redan 
vid konstituerandet med ett intresse, 
som översteg ide dock högt ställda 
iförväntningarrie, odh man torde kun
na hoppas på ännu livligare tillslut
ning nu när den unga /föreningen är 
i tillfälle att slå upp dörrarne till ett 
vackert och inbjudande eget hem. 

Anmälningar om inträde mottagas 
av fröken Alfrida Holmberg, tel. 

41480. 

Det största inflytande som finnes 
på jorden såväl till gott som ont är 
dolt i kvinnans hand. 

A. Monod. 

Sommarnöjet. 
Platsen heter inte "Solvrån", ehu

ru den mycket väl kunde göra det, 
så oskuggad av alla träd, så vidöp
pen för .solflödet isom den ligger. Den 
är ett vidsträckt, namnlöst hörn av 
den stora präktiga park, till vilken 
den ändlöst långa stadsallén plötsligt 
utvidgar sig. 

Detta hörn ligger vid korsningen 
av två gator med livlig trafik och 
består av en vid, ljuisgrön gräsmatta 
med välvårdade blomsterrabatter, i 
vilkas ytterkanter sparvarne kvitt
rande "bada" i den luckra myllan, 
ett syrénbuskage, som på försomma
ren dignade under ,sin doftande blom-
sterrikedöm, och där bortom nya 
gräsmattor, nya blomsteranläggnin
gar och gångar, över vilka de jätte
höga träden böja samman isina åld
rigt trötta och något glesa kronor. 

I själva Solvrån finnis en ur den 
vackra gräsmattan utskuren liten för 
liten sandplan, för obetydlig att loc
ka en stojande barnskara, men lagom 
stor för de fyra bekväma, till vila in

bjudande saflfor, som ett vänligt odh 
omtänksamt hjärta beordrat hit till 
tjänst :;Ör de trötta, de gamla. 

Dessa soffor stå tätt intill varan
dra i en halvbåge, påminnande om de 
kolossala vinkelsofforna i herrgårds
gemaken en gång i tiden där trak
tens äldre kvinnovärld, samlad till 
kalas, med iså stort nöje slog isig ned 
till förtoligt palaver. 

Man håller också salong i Solvrå,n. 
Hela sommaren ha dess soffor stän
digt varit upptagna. De ha sin giv
na, publik, en fin och värdig publik, 
men icke rik alMenistund den icke, 
som den övriga världen, har råd att 
ligga vid badort elliler på landet. 

Det är damer och herrar av medel
ålder odh högre ålder, och deras för
kärlek för denna plats, över vilken 
solen sprider sin flammande hetta, 
skvallrar ,om att de, fastän tydligen 
bofasta i den angränsande förnämli
ga stadsdelen, den enda som passar 
dem, dock dväljas i de siollösa billi
gare lägenheterna åt norr eller inåt 
en gård. 

Solskenet är för dem skönt och 
kostbart,. Det är värme, ljus, hälsa, 
glädje, livselixir. De taga skadan 
igen för den gråa dagern, den dävna 
kylan i de egna rummen, måhända 
tänka de på den kulna höisten, som 
är hotande nära, ooh på den långa 
vintern, då många, av dem icke skola 
våga sig utanför dörrarna. 

Kanske ha de känt varandra för
ut, kanske har bekantskapen inletts 
här ute. De underhålla sig i alla 
händelser imed varandra, älskvärt 
och vänligt, men mest sitta de tysta. 

Yad tänka de på? Gräma de sig 
över att kunna kalla endast detta, 
ett hörn av en stadspark, för sitt 
sommarnöje? 

Eller njuta de tâcklsamt skönheten 
omkring, det gyllene solljuset, den 
blåa himlen, det sakta vindsuset i de 
höga trädkronorna, gräsmattornas 
friska grönska, blomsterrabatternas 
prakt. Helt nära glöda rosornas ri
ka blomsterklasar, och på den smala 
listen 'utmed gräsmattans kant sy
nes det långa ståtliga tåget av Cam
panula, vars ljusröda, vita och blåa 
klockor sakta röras av den lätta vin
den. Litet längre bort brinna blod-
dropparne och utsänder den vida 
färgglada nejlikbädden sin starka 
doft. 

En blick på dessa rofyllda ansik
ten, vilka synas återspegla solljuset, 
ger svaret. Nej, de tala icke om 
grämelse utan om Iblid förnöjsamhet 
med tillvaron i allmänhet och o,m 
uppriktig glädje över denna lilla 
vackra fläck av jorden, som blivit 
speciellt deras. 

Crayon. 

Böra mor-- oel) farmödrar 
förefalla åldriga? 

O, gångna tiders mormoder! 

Kommunisten: — I alla fall för
håller det sig så, att kommunismen 
har stor likhet med den tidigaste kri
stendomen. Även de första kristna 
ville att egendomen skulle vara lika 
fördelad. 

Den vanliga människan: — Vis
serligen, visserligen, men skillnaden 
är att de första kristna ville ge åt 
andra, men kommunisterna vill ta 
från andra. 

Den danska författarinnan fru 
Betty Marie Ahlberg har i "Natio
naltidende" till behandling upptagit 
frågan om mor- och farmödrarne, 
derais utseende och uppträdande. 

Hon skriver bl. a.: 
— Min mormor, var förtjuJsande. 

Ingen som känt henne kan förneka 
det. 

En verklig gammall dam med sil
vergrå kanonlockar och en liten 
spetsmössa, ett ansikte som ett mo
get, något rynkigt vinteräpple, -och 
ett par gråbruna ögon, siom skrattade, 
när hon skrattade > 

Hon bodde i Rosenvsenget och hade 
en trädgård, som hela sommaren dof
tade av rosor och lavendel. 

Jag kan ännu se hur hon trippade 
omkring i sin vackra trädgård och 
fröjdaide sig över sina rosor. 

Ja, just trippade, hon gick inte — 
hon trippade, men med värdighet. 
Den fylliga gestalten var rak trots 
sina 76 år, bröst, midja och höfter 
starkt framhävda av den styva kor
sett, eom modet föreskrev. 

Hon var gästfri, älskade att samla 
vänner odh' siläkt omkring det fästli
ga matsalsbordet, isom dignade under 
god mat och fina, viner, medan hon 
med falsk blygsamhet bad sällska
pet hålla till godo — det var ju i 
all enkelhet. 

Detta lilla inledningsanförande till 
en bättre middag — hur jag som 
barn älskade det, och hur hjärtligt 
det roade familjen! 

Det slags anföranden existera icke 
mera. De såväl som min mormor 
höra till de utdöda arterna. 

Nu och då kan man riktigt längta 
efter att få se en verklig gammal 
dam med spetsmössa och små mjuka 
silvergrå lockar. 

Ack,-de finnas icke längre ide gam
la damerna — och de äldre synas 
yngre än de unga. De äldre damer
na gå med små ungdomliga klodkhat-
tar, de äro rakformade uppifrån och 
ned som kvastkäppar, die ha lagt 
bort korsetten odh anammat bältet; 
sedda bakifrån är det omöjligt att 
skilja mormodern från dotterdottern. 
De ha sandaler och kortklippt hår, 
de spela golf och tennis, de fylla 
danslokalerna med isina mogna be
hag; de äro yngre som mormödrar 
än våra mödrar voro som unga fruar. 
De föra den mest forcerade förbrän
da tillvaro. Allesamman äro de po-
litici, de resa omkring och hålla fö
redrag eller filma eller är,o associe
rade i stora affärsföretag; de veta 
inte vad trötthet vill säga, ;men de ha 
aldrig tid att vara hemma, att samla 
släkt och vänner omkring ett fäjst-
ligt dukat bord. 

De invitera en i istället till lunch i 
sin klubb, där maten ibland är god, 
ibland dålig allt eftersom det faller 
sig, men där värdinnan är befriad 
från besvär och ansvar. 

De ha vänt upp och ned på alla 
vedertagna begrepp om vad en mor
eller farmor bör vara. De äro, kort 
sagt, förbluffande. 

Det är meningslöst att isluta till 
blicken för detta tingens nya till
stånd. Eller att vilja reducera det 
hela till den gamla historien om kvin
nans omätliga fåf änga och göra sig 
lustig över det löjliga i den .eviga 
Evas obenägenhet att vilja lämna 
spiran ifrån sig. Man kan skratta 
åt detta lextravaganta utvecklande av 
kraft hos kvinnor, vilka imed hänsyn 
till sin ålder rätteligen borde sitta i 
kakelugnsvrån och sticka. Men att 
tvinga dem tillbaka till hemmets ar-, 
bete och stickstrumpan kan man lika 
litet som man kan ropa tillbaka en 
kastad bomb. 

Det är något nytt och förvirrande 
i denna ursinniga aktivitet, denna 
resoluta lust att leva med, som be
funne sig dessa kvinnor ännu i blom
man av sin ålder. 

Ute på landet och i landsortsstä
derna spåras denna nya riktning än
nu endast hielt svagt, men i storstä
derna börjar man vänja sig vid att 
se kvinnor i sextioårsåldern leva och 
njuta livet som vore de trettioåringar. 

Författarinnan blir efter att hava 
anfört en del exempel ur livet en 
smula, mildare i rösten odh undrar 
vad det egentligen är, som ligger 
bakom den modärna mormoderns och 
farmoderns motvilja mot den tradi
tionella kakelugnsvrån och stick
strumpan. 

— Ar dfet, frågar hon, en efter-
sommar, som trollar fram en ny 
bloimstring med hjälp av en dold 
upplagrad kraft och som måste få 
sin utlösning? Odh i så fall få kvin
norna denna eftersommar tack vare 
den nya tidens bättre hygien, dess 
sport och friluftsliv, desls isinne för 
kroppens vård? 

Eller är det resultatet av den s. k. 
högre undervisningen och tidens oav
brutna sysslande ,med väldiga sociala 
problem, •kvinnoemancipationens allt 
revolutionerande genombrott som ge
nom att öppna nya vidder ger den 
kvinnliga hjärnan en finare träning, 
bevarar dess intresserade aktivitet, 
därigenom förlänande kvinnorna de
ras eviga ungdom? 

Till sist fälster författarinnan upp
märksamheten på, att de unga flic
korna icke i likhet med bröderna 
tydka om att se mödrarna unga och 
tilldragande. Dottern kräver in
stinktivt att modern skall draga sig 
tillbaka i skymundan. 

Men det är något som icke faller 
nutidens mödrar in. Därmed är in
galunda sagt, att modern åsyftar en 
direkt tävlan med dottern, men var-
.för skall hon själv lägga upp sig på 
hyllan? Hon känner sig ung, är 
ung, hon tycker om att dansa och ka
valjererna föra henne gärna ut i'dan-
sen. Hon spelar tennis mycket bätt
re än dottern, konverserar spirituel
lare — varför skall hon då draga sig 
tillbaka och bli gammal och sur i 
förtid? 

Men den självmedvetna lilla dot
tern av i dag ser icke allt detta imed 
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