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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 
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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.  

Uthyr brand- och dyrkfr ia förva-

r ingsfack.  

Förmedlar köp och försäl jn ing av 
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Smålandskräftor 
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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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L G .  L a  g o m  l ä n g d  p å  e n  , a r t t a  

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

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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Vä, g ö pande hfl 
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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 

N;o 35. 4; de årg. 
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch, ut, 

tvättas med 
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(jöteborgs Idun. 
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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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någon vidare glädje och tänker i sitt 
stilla sinne misslynt:. 

— Varför i all världen kan inte 

mamma 'hålla isig hemma? 
—- Yarför i all världen har flick

ungen ,så mycket emot att iha mig med 
ute? klagar modern förnärmad. 

Under tiden gör mormodern, som 
lyckligen passerat .allt det diär precis 
vad henne lyster. Hon jazzar, poli
tiserar, håller tal i sin klubb — hon 
är den lyckligaste av dem alla; fri 
från alla band, även äktenskapets, 
ty i nio 'fall av tio är hon änka, lever 
hon sitt liv som självhärskare. 

Den unga mormodern leve! 

Fru Ahlberg får svar på sin arti
kel av fru Ellen Reumert, som varmt 
tar den unga mormoderns parti. 

När "ungdom" (hos "den äldre" 
icke är tillgjord, är det, framhåller 
hon, verkligen vackert att se hur den 
kan bevaras genom ett helt livs sor
ger, motgångar och strider, vilka ju 
ingen undgår. Det vittnar om en 
själslig och kroppslig styrka och 
hälsa som äro tilltalande oc;h värda 
aiktning. Är "ungdomen" äkta, ver
kar den icke stötande även om den 
äldre dansar en bositon och är glad 
med de unga-

När man ännu lever mitt i livet, 
känner sig ung ooh ispänistig samt in
tresserar sig för allt mellan himmel 
och jord, varför skulle man då för
visas till kakelugnsvrån och stick
ningen för att iman händelsevis blivit 
mormor? I så fall skulle denna lyc
ka te sig ganska tvivelaktig. 

Yarför skulle människor, som 
fylla 60 år eller mera, plötsligt av
stå från allt det som tidigare berett 
dem glädje och gjort livet angenämt? 

Åldersgränsen är tänjbar som ett 
dragspel. Ser man icke män på 70 
gifta sig, isätta barn i världen och 
vara lyckliga sina sista levnadsår? 
Och ser man icke kvinnor, ©om elhuru 
fallna för "åldersgränsen" verka in
tagande, göra erövringar och få en 
"indiansommar", som kanhända är 
långt lyckligare är deras ungdom? 

Den rara gamla mormodern med 
mössa o. kanonlockar förekommer ju 
ännu då och då, men till henne kom
ma helt säkert icke de unga med sina 
sorger och motgångar. Henne sko
nar man för sådant. 

Hon blir en lugn materiell till
flykt, men när vågorna gå höga och 
de unga behöva tröst, förståelse och 
erfarna råd, söka de sig snarare hän 
till den ungdomliga mormodern som 
ännu är med i livet och i striden och 
förstår de ungas svårigheter, deras 
kamp. 

Hos "kanonlockarne" 1er man, 
även om man är bedrövad — vem 
kan väl nännas att bringa oro in i 
den gamla damens hjärta genom att 
snyfta ut sina sorger i hennes siden-
ske te! 

I hennes hem höras endast glada 
milda ord och många många osan
ningar, ty hon imåste 'tro, att allt står 
väl till, om det än är aldrig så på 
tok. Hos henne öppnar man icke sitt 
hjärta som hos den modärna mormo
dern, som är de ungas bästa kamrat 
oc!h vän, därför att hon är tillräck
ligt levande för att kunna dela alla 
deras intressen och tillräckligt ung 
för att förstå allt vad de anförtro 

henne. 
Jag tror icke att man, utan att 

själv äga ett ungt sinne, förstår ung
domen riktigt, och det är en lycka 
att förstå den. Och om man är be
drövad finns det ingenting som kan 
så stimulera en ,som de ungas hopp, 
mod och goda vilja att trösta. 

Förf. avslutar sin artikel med en 
maning till de äldre att taga sig an 
de unga. 

—• Det är, säger hon, så många som 
klaga över ensamhet och tomhet. 
Leta reda på några ungdomar, som 
behöva förståelse, måhända hjälp i 
ett eller annat avseende. Det är så 
många unga människor, som ha det 
svårt och trist, och det- är mycket 
sorgligare än om vi äldre ha det. Må 
var och en i sin krets och i den mån 
det är möjligt göra vägen lättare för 
dem. Till gengäld kommer det inne
håll i livet och ingen tacksamhet är 
som den, vilken kommer från de 
unga-

Men draga vi oss tillbaka från det 
levande livet kunna vi icke längre 
hjälpa och glädja dem mera. Låt 
oss vara unga mormödrar så länge vi 
kunna, så att vi icke behöva skyddas 
utan i stället kunna skydda andra. 

K V I N N O R N A S  
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Hemligheten. 
IV. 

Av * * * 

Det förlorade paradiset. 

JMadame Katherine Ongley 

har nu lämnat Viaingsö, där hon lett 
den av henne grundade Raya-Yoga-
skolan, och anträtt den för hösten 
planerade föredragsturnén genom de 
nordiska länderna. Starten skedde 
under lyckosamma auspicier i Jön
köping, varefter färden ställdes till 
Stockholm. I Göteborg inträffar 
madame Tingley under första veckan 
av sept. Hon åtföljes liksom vid sitt 
senaste 'besök i Sverige aiv en grupp 
lärjungar från Point Loma-högsko-
lan, vilka medverka med föredrag 
och musik. 

Vilken ställning iman än må intaga 
till teosofien bör det alltid ha sitt 
stora intresse att höra madame Ting
ley, en talare som få och otvivelak
tigt en av vår tids märkligaste kvin
nor. 

PÄRLOR 
JTJVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

XfcJbvdezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

För någon månad sedan fanns i 
denna tidning införd en serie artik
lar under den gemensamma överru
briken "Hemligheten . 

Den fråga, vars utredning försök
tes, gällde hur människan skall kun
na vinna hälsa, lycka och ett till and
lig mognad ledande långt liv med, 
intill det sista, bevarade själskrafter. 

De medel som anvisades, olika 
slags övningar bl. a. i rytmisk and
ning, beledsagad av tanke- och vilje
koncentration samt betraktelser över 
upphöjda ämnen, skola förefalla 
mindre mystiska och mera förtroen
deingivande, om man gör klart för 
sig att de ifrågavarande övningarne 
helt enkelt avse att försätta männi
skan i det harmoniska tillstånd, då 
full samklang och samverkan råder 
mellan ande, själ och kropp, då allt
så den vanliga splittringen dem emel
lan är övervunnen och människan 
framstår som en i verklig mening 
samlad, hel och därför stark person
lighet. 

Detta tillstånd omnämnes mycket 
ofta i de gamla österländska religiö
sa lärosystemen och förklaras där 
lyfta människan till ett högre, lyck
ligare, mera förandligat, henne vär
digare livsplan. Det försäkras, att 
personlighetens samlande och enande 
möjliggör en långt över vanliga mått 
nående utveckling av människans 
vilja, energi, intelligens och övriga 
mer eller mindre slumrande krafter 
och förmögenheter. 

Detta sistnämnda påstående finner 
ett visst stöd i vår egen erfarenhet, 
även om den personlighetens sam
ling vi varit med om, väl endast va
rit helt svag, tillfällig och inskränkt 
till allenast ett eller annat begränsat 
område. 

Vi ha sett, ofta med förvåning, hur 
"enhetliga" människor, d. v. s. så
dana som ägt förmåga att samla sig 
om en enda och bestämd uppgift, er
nått stora och beundransvärda re-

H a r  N i  
n  å  g  0  t  

att salja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det j 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Silier NI 
n å g o n  

tjänare, våning, p]ats e]]er 

annat, så a n n o n s e r a det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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sultat, även om de till synes haft 
mycket små personliga förutsättnin
gar att lyckas. Samtidigt ha vi sett 
begåvningar, även "lysande", vilka 
åstadkommit just ingenting därför 
att de, saknande förmåga att "samla 
sig", splittrat sin kraft på en mängd 
olika uppgifter eller ödslat bort den 
på värdelösa ting. 

Vi ha själva känt hur lätt och nöj
samt för kropp och själ även ett i 
sig självt nog så mödosamt arbete 
kan vara, om det verkligen fängslar 
vårt intresse d. v. s. lägger helt be
slag på oss. Vi ha säkert också — 
mången gång med undran — konsta
terat vilka ansträngningar vi utan 
svårighet äro mäktiga, vilka stora 
personliga offer vi med glädje brin
ga, när det gäller en ideell osjälvisk 
strävan, vilken vi med liv och lust 
gå upp i. 

Allra tydligast ha vi hos oss själva 
eller andra bemärkt det angivna för
hållandet vid den religiösa kris, som 
kallas "omvändelse", då människan 
med ande, själ och kropp alltså med 
hela sin personlighet ger sig till Gud 
för att vandra hans vägar. 

Denna "väckelse" är ofta föremål 
för den icke-religiöses misstro och 
hån. Och dock är den ett faktum på 
samma gång som ett under av den 
mest sällsamma, upphöjda ock vörd
nadsbjudande art. Man ser en ny 
bättre människa födas! Den fallne, 
om vilken intet hopp fanns, finner 
sig plötsligt i besittning av håg och 
kraft till självupprättelse, den vilje
löse framstår jka.raktärsstark, den 
oförbätterlige drinkaren avlägger 
sitt begär efter alkohol, brottslingen 
blir hederlig, den lastbare övergår 
utan svårighet till renlevnad o. s. v. 

Kyrkan, men framför allt friför-
samlingarne, inom vilka broderstan
ken är mera tillämpad i praktiken 
och där man därför har bättre reda 
på församlingsmedlemmarnes öden, 

NU ÄR KONSERVERINGSTID! 

Man bygger icke upp någon ny 

lycka genom att svika sina gamla 
plikter. 

Ann-Charlotte Edgren. 

Huru kan man hoppas att i döden 
ingå i evig salighet, om man ej re
dan under livet smakat dess början? 

A. Galizin. 

Den unga och oerfarna kvinnan 

tror, att det rätta sättet att behaga 
en man är att tala med honom om 
honom själv. Den erfarna kvinnan 

vet, att det i stället är att låta ho
nom utföra lovsången själv. 

Eva. 

SS0ti 

Köp 

utes lutande  

VISKAFORS 

Konservburksr ingar  
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De äro de bästa 

I SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET VISKAFORS 

kunna berätta om otaliga sådana om
vändelser från mörker till ljus. 

Då "krafter" icke kunna givas och 
mottagas som en gåva lika litet som 
gripas ur luften, måste vi här tydli
gen räkna med ett frigörande av 
krafter, som redan förut funnits hos 
de ifrågavarande personerna ehuru 
då dolda, bundna och oåtkomliga. 

När de nu framträda, är det icke 
som resultat av en långvarig fostran 
och träning, de bryta i omvändelsens 
stund fram spontant med fullfärdig 
mäktig styrka och bländande skön
het. De ha väckts ur sin dvala och 
blivit åtkomliga i samma ögonblick 
personlighetens samling i religiös 
riktning ägde rum, då det högre ja
get, anslutande sig till Gud, tog 
herraväldet över själ och kropp och 
ingöt i dem en ny och levande ande. 

En återgång till det förutvarande 
tillståndet kan inträffa, krafttillgån
gen kan förminskas eller helt utebli, 
men själva faktum står dock fast: 
undret har skett inför våra ögon, fö
rekomsten av dolda mäktiga krafter 
har bevisats! 

Varje här antydd inre samling, 
den må gälla religiösa eller världsli
ga intressen, den må vara mer eller 
mindre flyktig, lyfter oss så länge 
den pågår till ett högre energiplan, 
än där vi eljes röra oss; vi ösa ur 
kraftkällor som annars icke stå oss 
till buds, vi överträffa oss själva, vi 
känna vårt människovärde större. 
Denna upplevelse är alltid förenad 
med en mot dess styrka och skönhet 
svarande lyckokänsla. Samtidigt fö
refaller det oss — mer, eller mindre 
tydligt — .som skulle vi kunna gå 
vidare på den inslagna vägen, som 
stode vi på tröskeln till en annan 
strålande värld, en värld av kraft, av 
utveckling, av skönhet och harmoni, 
i vilken vi skulle kunna inträda, en
dast vi ägde nyckeln till den hem
lighet vi kommit att snudda vid. 

Har denna vår aning något reellt 
underlag? • 

Ha de uråldriga österländska reli
gionerna haft rätt, när de talat om 
ett vida högre och lyckligare livsplan 
än där vi leva? Hemligheten, som 
öppnar tillträdet därtill, ligger den 
förklarad i deras maning till person
lighetens samling, till samverkan 
mellan ande, själ och kropp? 

Om detta verkligen är en stor och 
betydelsefull livssanning är det 
otänkbart, att den icke skulle åter
finnas även i den kristna religionens 
lärosatser, sådana de givas oss i Nya 
testamentet. 

Den enda motsvarighet till den 
österländska förkunnelsen om ett av 
kraft, harmoni och lycka känneteck
nat högre livsplan, vilken man finner 
i evangelierna, är Kristi uttalanden 
om "Guds rike", "himmelriket". 

Vi ha emellertid aldrig lärt att 
knyta föreställningen härom till jor
delivet och dess "jämmerdal", utan 
förlägga det till det liv, i vilket vi 
inträda genom dödens port. 

Och dock finns i Kristi ord ett 
.starkt stöd för tron att människan 
icke blott kan utan även bör inträda 
i Guds rike, .medan hon ännu är på 
jorden. 

I den bön Kristus i sin bergspredi
kan lärt oss att bedja återfinna vi 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
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ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

te„er Guds rike som ett barn han 
tömmer aldrig där in." (Hos Mat
teus finnes ett motsvarande uttalan
de av Kristus: "Utan att I omvänden 
«Jer och värden såsom barnen, skolen 
I alls icke inkomma i himmelriket.") 

Få bibelställen torde i sådan grad 
som detta vantolkas av den stora all-

Den vanliga uppfattningen är att 
Kristus här säger, att barnen tillhö
ra Guds rike. I stället förklarar han 
«if Guds rike tillhör barnen. Han 
nämner ingenting om att döden må
ste föregå besittningstagandet. Guds
riket år deras, de befinna sig däri 
samtidigt med att de leva på jorden. 
Så är däremot, enligt evangelietex-
ten, icke förhållandet med de vuxne, 
tj- räad till lärjungarne och antag
ligen även till andra åhörare gör 
Kristus det märkliga tillägget, att 
villkoret för att de skola komma in i 
Guds rike är, at't de bliva såsom 
larn. 

Tagna, efter iboktsaven — och var
för skulle vi icke taga dem efter bok
staven? — innebära Kristi ord, att 
människan vid en icke iangiven tid
punkt i sitt liv lämnar det Guds ri
fe, det lyckans rike som hon dväl
js i under de tidigaste barndomsåren, 
'tt hon som vuxen står utanför det
samma, men att hon åter kan vinna 
inträde däri. Hur äganderätten för
das få vi en indirekt upplysning 
j"11 8®°® det till återförvärvandet 
siitna villkoret. Vi undergå från 

barndomsåren en förändring, _ 
driver oss ut ur det jordiska pTradi^ 
vilket en gång var vårt. För att 
kunna åter inträda däri, måste vi 
nämligen "varda såsom barn". 

Vilken fruktansvärd stötesten har 
icke detta villkor varit för otaliga 
människor som sökt Gud. Vilket 
tacksamt 'föremål för spott och spe 
för den icke-religiöse! 

När man sökt olikheten mellan 
den vuxne och barnet har man fun
nit endast — skillnaden i förstånds
utveckling! 

Man har uttytt saken så: För att 
inträda i Guds rike måste den vuxne 
bli okritisk .som ett barn, han måste 
tro blint, han måste taga förståndet 
fånget under trons lydno, han måste 
sänka sig, gå tillbaka. 

Nej, hela vår varelse uppreser sig 
mot en sådan tolkning. En ny 
grundligare undersökning om vad 
som skiljer barnet från den vuxne 
måste anställas. Och endast om den
na jämförelse utfaller till fullstän
dig favör för barnet kan förstån
det — men då med hänförelse! — 
godtaga det uppställda villkoret för 
inträdet i Guds rike. 

Det är i själva verket, hur under
ligt det än må låta, utomordentligt 
lätt att vilsa, att barnet verkligen för
tjänar att framställas som ett högt 
och efterföljansvärt exempel för den 
vuxne. Det egendomliga i saken är, 
att man därvid åter kommer i kon
takt med de uråldriga österländska 
religionernas förkunnelse att person
lighetens samling lyfter människan 
till ett i andligt, själsligt och kropps
ligt hänseende oändligt lyckligare 
livsplan än det, där hon i allmänhet 
lever och röres. 

Den ifrågavarande jämförelsen 
skall göras i en kommande artikel. 

(F orts.). 

Det berättas en rolig historia i vil
ken drottningen av Italien också .spe
lar en roll. 

Under en resa observerade drott
ningen vid ett tillfälle en sällsynt 
vacker, fattig flicka. Hon under
höll sig med henne en stund, fann 
henne rar och sympatisik och lovade 
henne till sist ett par silkestrumpor, 
ett löfte som 'fyllde barfotaflickan 
med stormande iförtjusning. 

Drottningen höll sitt löfte samt la
de därjämte in ett par sedlar i den 
ena strumpan och konfekt i den an
dra. 

Kort därefter mottog hon följande 
brev från den lyckliggjorda tösen: 

"Ers majestät. -— Er godhet har 
gjort mig mycket glad. 

Pappa tog pängarne, min bror 
konfekten och mamma silkestrlim
porna." 

KNUT H E U R L 1 N 2  Hemslöjd 
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GARDINER , MÖBELTYGER , DUKAR , 
M A T T O R ,  L A M P S K Ä R M A R  M .  M .  

B I L L I G A  P R I S E R .  

iKameliadaim 
Hela Frankrike men särskilt Pa

ris har med en rad festligheter hög
tidlighållit hu nd r aåns min net av-
Alexander Dumas .fils' födelse. Man 
har hedrat honom framförallt soim 
den store dramatikern, skaparen av 
det realistiska drama, på vilket så 
många sceniska författare sedan fort
satt att bygga, men i hyllningen har 
ingått även ett speciellt kvinnligt in
slag — Alexander Duimas fils står 
som 1800-talets förste förkämpe för 
kvinnans rättigheter inom samhälls
livet. De franska kvinnorna ha hyl
lat hans minne genom att på årsda
gen av hans födelse lägga en krans 
på moderns, Catherine Labay, grav 
på kyrkogården i Neuilly. 

Bland Dumas fils' dramer kunna 
nämnas "Dräp henne", "Kvinnor 
sam dräpa odli stjäla", "Afifären 
Clemenceau" m. fl., vilka alla föra 
kvinnans talan, särskilt den fallna 
kvinnans. Det mest kända av hans 
skådespel är dock "Kameliadamen", 
vars tendens är av samima art. Med 
anledning av det firade jubiléet har 
det nu åter gått över de franska sce
nerna och isåsom alltid gripiit den 
stora publiken. Styckets litterära 
värde ifrågasättes emellertid starkt 
av den modärna kritiken, ja, under
kännes på sina håll fullständigt. 

Ett faktum är emellertid att den 
kvinnliga huvudrollen "Marguerite 
Gautier" frestat världens största tra-
gedienner, Eleonora Duse och Sarah 
Bernhardt, som i densamma skördat 
några, av isina största triumfer. Få 
sceniska gestalter ha som denna för
mått att taila till den kvinnliga pu
blikens hjärta. Förklaringen härtill 
är helt säkert, att det skildrade kvin
noödet icke är endast en fantasiens 
produkt utan är gripet direkt ur 
verkligheten och mycket litet omar
betat. 

Förebilden till "Marguerite Gau
tier" .hette Marie Duplessis och till
hörde Paris galanta värld. Född på 
landet, kom hon vid unga år till den 
franska huvudstaden, där hon börja
de sitt li.v som grisette i Quartier 
Latin. Utrustad med en enastående 
oöh förfinad skönhet och helt säkert 
icke besvärad av någon starkare mo
ralisk känsla iblev hon snart en av de 
mest beundrade kvinnorna inom den 
parisiska demimonden. 

En dag möter hon den unge man, 
som i "Kameliadamen" går under 
namnet Armand Duval och hon blir 
hans älskarinna. Denna gång är det 
dock, 'för första gången i hennes liv, 
fråga om verklig och djup kärlek. 

T  r ä a r m a t u r  
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Unge Goethe oel) l>an$ syster 

Cornelia. 
Av A N N A  S C H W A B A  C H E R - B  L  E I C  H  R  Ö  D  E R .  

(Till l<5-årsdagen av Goethes födelse den 28 augusti). 

Goethe säger i sina ungdomsmin
nen V erklighet och dikt" om sin 
syster Cornelia: 'Hon var en mag
net, som ständigt starkt påverkade 
mig . Utom honom var hon den en
da kvarlevande av ett antal tidigare 
avlidna syskon. Han älskade henne 
ömt redan som barn. Hennes yttre 
och hennes väsen skildrar han sålun
da: 

Hon var lång, väl men klent 
byggd och hade något naturligt vär
digt i sitt uppträdande, vilket smälte 
bort i en behaglig vekhet. Dragen 
voro varken imponerande eller sköna. 
Hennes ögon voro icke de vackraste 
jag någonsin såg, men de djupaste, 
bakom vilka man då de uttryckte 
tillgivenhet och kärlek, såg en glans 
utan jämförelse. Detta uttryck kom 
från själen, som var full och rik. 
Den tycktes endast vilja skänka och 
ej vara i behov av att erhålla något." 

Mycket har denna präktiga syster 

Påverkad av Armands far bryter hon 
självuppoffrande förbindelsen för att 
icke skada Armands framtid. Hon 
kan dock icke uthärda skilsmässan, 
utan faller offer för en tärande sjuk
dom och dör i armarna på Armand, 
som av fadern fått veta vad som le
gat bakom brytningen. 

Man ihar tillvitat Alexander Du
mas fils, att han idealiserat den fall
na kvinnan och därmed förhärligat 
lättsinnet. Man finner en förklaring 
härtill i författarens eget levnadsöde. 
Hans mor Catherine Lalba.y kunde 
icke berömma sig av ett fläckfritt 
förflutet. 

Alexander Duimas den äldre hade, 
kanske delvis på grund a.v att han 
hade negerblod i ådrorna, ett myc
ket hett temperament och som följd 
därav en mängd kärleksförbindelser. 
När han tjugu år gammal från Pi-
cardiet flyttade till Paris, inledde 
han förbindelse med en vacker söm
merska, ett tiotal år äldre än han 
själv, Catherine Labay, vilken som
maren 1824 födde honom en son, 
Alexander. 

Dumas den äldre tog emellertid 
sina fadersplikter mycket lätt och 
lät modern ensam draga försorg om 
barnet. Först sjiu år senare erkände 
han gossen som sin son. 

Dumas den yngre omfattade mo
dern med den vackraste sonliga vörd
nad och kärlek och beredide henne, 
när framgången och berömmelsen 
koimmo till honom, ett liv i härlig
het. 

När han i sina arbeten försvarat 
och idealiserat den fallna kvinnan, 
så medkännande och gripande skild
rat hennes hårda öde, så har han där
med velat rehabilitera sin egen mor. 

givit den store diktaren, och det var 
hon som förutsåg hans storhet t. o. 
m. tidigare än den vittseende modern, 
Frau Rat Goethe. Cornelia undan
röjde gärna alla hinder för den ge
niale, lätt otålige gossen, och han var 
henne mycket tacksam därför. Han 
ägde överhuvudtaget en stark, bro
derlig medkänsla. 

I patricisk förnämhet välvde sig 
föräldrahemmets tak vid Hirschgra-
ben i Frankfurt a. Main över de båda 
syskonen, vilka snart iblevo de enda 
av syskonskaran. Goethes far, det 
kejserliga rådet, beskrives av den 
kände Goethe-forskaren Lewes, som 
en kall, allvarsam, nästan något pe
dantisk, sanningsälskande och efter 
verkligt vetande törstande man. Ho
nom hava barnen att tacka för den 
första grundliga undervisningen och 
det första invigandet i främmande 
språk. 

Men på fritiderna berättades för
tjusande sagor, som modern själv ha
de skrivit. Denna, som av samtliga 
Goethe-forskare enstämmigt beteck
nats som en av litteraturens ädlaste 
gestalter, karaktäriseras av Lewes 
på ett ko.rt, men pregnant sätt: "Hen
nes enkla, hjärtligt förnöjda och kär
leksfulla natur gjorde henne omtyckt 
av alla. Hon var barnens förtjus
ning, diktares och furstars favorit". 

Och fulll av het längtan efter dessa 
stunder berättar Goethe -ofta om den 
gröna länstolen, kallad "isagostolen", 
i vilken modern på lediga stunder 
vilade ut under det att hon för sina 
små älsklingar berättade om det 
evigt blommande sagolandet. 

Som femte person i Goethe-fa.mil-
jen måste även farmodern nämnas. 
Hon var sjuklig och ständigt fjätt
rad vid sjukstolen. Även till henne 
stodo Wolfgang och Cornelia i skuld 
för en aldrig förgäten ungdomislycka, 
Dockspelet, vilket i "Verklighet och 
dikt" spelar en så stor roll upptäck
tes av den lille Wolfgang i matsa
len. Till nästa julhögtid lät farmo
dern åter göra det i ordning och det 
användes sedan av syskonen vid åter
givandet av Goethes älsklingsstyc-
ken, särskilt arbeten av Racine och 
Corneille. 

Detta var på vintern. På somma
ren var det promenader, med vilka 
fadern förenade allehanda botaniska 
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och även historiska lektioner. De 
besökte t. ex. Römer, det gamla be
römda rådhuset i Frankfurt a. Main, 
skådeplatsen för så många kejsar-
kröningar. Förtjusta hörde då bar
nen, huru år 1745 kejsar Franz den 
I, den underbara Maria Theresias ge
mål, efter sin kröning hälsades med 
jubel av hela F rankfurt och hur Ma
ria Theresia förärade morfar Textor 
en tung guldkedja för hans förtjän
ster som borgmästare. — Ja, mor
far Textor! När han varje .morgon 
iklädd festlig ämbetsdräkt for till 
rådhuset eliler då han med pomp och 
ståit begav sig till rätten, då vågade 
barnen aldrig tilltala honom. Men 
när klockan slog tolv om Böndagar
na, stod han i isammetsmössa och 
morgonrock utanför dörren till .sitt 
hus och väntade på sina små barn
barn. Mormoderns frånvaro vid 
dessa tillfällen innebar ett löfte .om 
utomordentliga läckerheter vid mid
dagen. 

Efter denna sovo icke morföräld
rarna i sina länstolar, som farföräld
rarna brukade göra. O, nej. Då 
kom det härligaste, trädgården! 
Goethe berättar .huru han i sitt an
nars iså fulländade hem, aldrig kun
de övervinna längtan efter ett eget 
stycke mark. T. o. m. ej då modern 
lät göra i ordning ett trädgårdsrum 
med växthuis. Morfar Textor var en 
perfekt trädgårdsmästare, som för
stad att utnyttja varje tum av den 
stora trädgården. Mormodern slöt 
ögonen, när barnen gingo hennes vin
bärs- och krusbärsbuskar, vin- och 
persikoomräden alltför hänsynslöst 
inpå livet. 

För första gången erforo syskonen 
livets allvar genom det intryck de 
mottogo vid underrättelsen om den 
fruktansvärda jordbävningen i Lis
sabon. Det är förvånansvärt huru 
djupt denna olycka påverkade den 
6-årige Goethe och vilka tankar över 
religion och livets mening den väckte 
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gSer ju inte något gkam_ 

ligt däri. Det är icke över en sådan 
förtid man behöver blygas. 

Hon mötte trotsigt hans blick. 
— Nej, för all del! Jag gläder 

mig över att de dåliga tiderna äro 
över, och jag hoppas, tillade han med 
en förstulen blick, att förändringen 
i hennes förhållanden icke behöver 
tillskrivas ett offer å er sida. 

Svaret på denna hänvändelse var 
överraskande. Hennes ögon sköto 
blixtar, då hon såg upp till honom. 

— Vad menar ni? frågade hon för

bittrad. 
— Ni förstår väl, att jag inte ve

lat förnärma er, svarade han bråd
skande. Låt oss inte röra upp i den 
gamla historien, men ni vet ju, att jag 
känner till det där med Eric Horley. 

Lilith försökte avbryta honom: 
— Ja, jag vet 
Men sir George lät henne icke tala 

ut. 
— Allt det där tillhör det för

flutna, sade han i ädelmodig ton. Jag 
skulle icke för allt i världen ha velat 
föra det på tal själv. Nu vill jag 
bara tillägga, att jag aldrig tadlat 
er, aldrig sagt något ofördelaktigt 
om er och aldrig missförstått edra 

motiv. Tvärtom har jag hyst varmt 
deltagande för er i hela denna sak. 
Om någon beskyllt mig för att ha 
förtalat er, så ber jag er vara över
tygad om, att den beskyllningen är 
falsk. Jag har aldrig gjort det. 

Lilith såg forskande på honom, 
som om hon alltjämt tvivlat på hans 
uppriktighet. 

Slutligen .sade hon i vänligare ton : 
—• Det är fortfarande något, som 

jag inte förstår i den här saken. Men 
jag antar ,att man inte kan leva i 
ef sådant här litet samhälle utan att 
bliva baktalad. Ett rykte kan ju 
lätt uppstå och sedan växer det med 
ryslig fart. 

— Ja, just så, instämde sir George, 
men jag ber er tro, att jag inte har 
utspritt några rykten om er. Som 
jag nyss sade har jag endast känt 
sympati för er — och beundran. Bliv 
inte ond på mig, men låt mig säga, 
att ni är alltför god för Horley. 

— Lilith ryckte till. 
— Ni får inte vara för hård mot 

honom eller mig, viskade hon, och 
jag ber er förtiga den gamla histo
rien vad som än må hända. 

— Naturligtvis, svarade sir Geor

ge, förtjust över att samtalet tagit 
denna förtroligare vändning. Jag 
skall vara tyst som graven. Men 
tag emot mitt råd. Offra er icke för 
honom — han är det icke värd. 

Liliths ögon sköto ånyo blixtar. 
— Det saknar ni möjlighket att 

bedöma, utbrast hon häftigt. 
Sir George höjde på axlarne. 
— Naturligtvis, medgav han be

redvilligt. Men det kan dock löna 
sig att lyssna till en erfaren mans 
råd. Jag säger er rent ut, att det är 
min bestämda övertygelse, att Hor
ley aldrig blir en skötsam människa. 

En halvkvävd snyftning banade 
sig väg över Liliths läppar. 

— O, var tyst! Säg ingenting 
mera, bad hon brådskande. 

— Som ni vill! Jag skall aldrig 
mera beröra det här ämnet. Låt mig 
blott tillägga något. Jag är alldeles 
inte det känslolösa odjur, som man 
berättat för er. 

— Nej, naturligtvis inte! Det har 
jag inte ett ögonblick trott, svarad? 
Lilith allvarligt. 

Sir George såg full av beundran 
på den unga flickan och tillade lång
samt: 

— Tvärtom, .det är ingenting jag 
tycker mera om än att se mina med
människor glada och lyckliga. Vad 
jag i alldeles särskild grad tycker 
om är att se damer omgivna av lyx 
och i besittning av en dyrbar garde
rob. Jag anser, att pangar äro till 
just för att användas på det sättet, 
och det är också för det ändamålet 
jag hälst ger ut mina. 

Under det han talade, förändrades 
Liliths ansiktsuttryck och övergick 
till sist till förvåning -och ångest. 

Sir George iakttog henne skarpt. 
Då han märkte den förändring hon 
undergick, sade han i lättare ton: 

—• Jag vet inte, om ni och fru 
Ames någon gång ha känning av 
penningbrist — de flesta människor 
ha det ju. Vad jag vill säga är ba
ra, att om ni någonsin skulle råka 
i den obehagliga situationen, så be
höver ni bara ge mig en vink och 
jag skall genast göra allt för att 
hjälpa er ur den. 

Lilith stod som förstenad. Men 
innan hon hann säga något, hade 
sir George tagit av sig hatten, bett 
om sin vördsamma hälsning till fru 
Ames och sagt farväl. Nu avlägs

nade han sig med långa steg i rikt
ning .mot The Towers. 

Lilith vände sig långsamt om för 
att gå hem. Hon kände sig fullstän
digt tillintetgjord. Hon kunde icke 
fatta att denne man, till vars ridder
lighet hon varit nödsakad att vädja, 
hade vågat att begagna sig av detta 
förhållande för att erbjuda henne att 
låna pengar. 

Ater och åter upprepade hon tyst 
för sig själv hans ord och sökte att 
finna en annan mening i dem, än vad 
hon först misstänkt. Han hade för
nekat-, att han sagt något ofördelak
tigt om henne, men i nästa ögonblick 
hade han vågat föreslå henne, att 
hon skulle vända sig till honom, om 
hon behövde pengar. 

Vad låg bakom allt detta? Vad 
kunde hennes mor väl ha sagt ho
nom? Hade det varit av sådan art, 
att han ansåg sig kunna framkomma 
med ett så kränkande förslag. 

Eller hade han gjort fru Ames 
samma förslag och var det orsaken 
till, att denna efter besöket på The 
Towers befann sig i en sådan upp
rörd sinnesstämning? 

Det föreföll Lilith som kunde hon 
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någon vidare glädje och tänker i sitt 
stilla sinne misslynt:. 

— Varför i all världen kan inte 

mamma 'hålla isig hemma? 
—- Yarför i all världen har flick

ungen ,så mycket emot att iha mig med 
ute? klagar modern förnärmad. 

Under tiden gör mormodern, som 
lyckligen passerat .allt det diär precis 
vad henne lyster. Hon jazzar, poli
tiserar, håller tal i sin klubb — hon 
är den lyckligaste av dem alla; fri 
från alla band, även äktenskapets, 
ty i nio 'fall av tio är hon änka, lever 
hon sitt liv som självhärskare. 

Den unga mormodern leve! 

Fru Ahlberg får svar på sin arti
kel av fru Ellen Reumert, som varmt 
tar den unga mormoderns parti. 

När "ungdom" (hos "den äldre" 
icke är tillgjord, är det, framhåller 
hon, verkligen vackert att se hur den 
kan bevaras genom ett helt livs sor
ger, motgångar och strider, vilka ju 
ingen undgår. Det vittnar om en 
själslig och kroppslig styrka och 
hälsa som äro tilltalande oc;h värda 
aiktning. Är "ungdomen" äkta, ver
kar den icke stötande även om den 
äldre dansar en bositon och är glad 
med de unga-

När man ännu lever mitt i livet, 
känner sig ung ooh ispänistig samt in
tresserar sig för allt mellan himmel 
och jord, varför skulle man då för
visas till kakelugnsvrån och stick
ningen för att iman händelsevis blivit 
mormor? I så fall skulle denna lyc
ka te sig ganska tvivelaktig. 

Yarför skulle människor, som 
fylla 60 år eller mera, plötsligt av
stå från allt det som tidigare berett 
dem glädje och gjort livet angenämt? 

Åldersgränsen är tänjbar som ett 
dragspel. Ser man icke män på 70 
gifta sig, isätta barn i världen och 
vara lyckliga sina sista levnadsår? 
Och ser man icke kvinnor, ©om elhuru 
fallna för "åldersgränsen" verka in
tagande, göra erövringar och få en 
"indiansommar", som kanhända är 
långt lyckligare är deras ungdom? 

Den rara gamla mormodern med 
mössa o. kanonlockar förekommer ju 
ännu då och då, men till henne kom
ma helt säkert icke de unga med sina 
sorger och motgångar. Henne sko
nar man för sådant. 

Hon blir en lugn materiell till
flykt, men när vågorna gå höga och 
de unga behöva tröst, förståelse och 
erfarna råd, söka de sig snarare hän 
till den ungdomliga mormodern som 
ännu är med i livet och i striden och 
förstår de ungas svårigheter, deras 
kamp. 

Hos "kanonlockarne" 1er man, 
även om man är bedrövad — vem 
kan väl nännas att bringa oro in i 
den gamla damens hjärta genom att 
snyfta ut sina sorger i hennes siden-
ske te! 

I hennes hem höras endast glada 
milda ord och många många osan
ningar, ty hon imåste 'tro, att allt står 
väl till, om det än är aldrig så på 
tok. Hos henne öppnar man icke sitt 
hjärta som hos den modärna mormo
dern, som är de ungas bästa kamrat 
oc!h vän, därför att hon är tillräck
ligt levande för att kunna dela alla 
deras intressen och tillräckligt ung 
för att förstå allt vad de anförtro 

henne. 
Jag tror icke att man, utan att 

själv äga ett ungt sinne, förstår ung
domen riktigt, och det är en lycka 
att förstå den. Och om man är be
drövad finns det ingenting som kan 
så stimulera en ,som de ungas hopp, 
mod och goda vilja att trösta. 

Förf. avslutar sin artikel med en 
maning till de äldre att taga sig an 
de unga. 

—• Det är, säger hon, så många som 
klaga över ensamhet och tomhet. 
Leta reda på några ungdomar, som 
behöva förståelse, måhända hjälp i 
ett eller annat avseende. Det är så 
många unga människor, som ha det 
svårt och trist, och det- är mycket 
sorgligare än om vi äldre ha det. Må 
var och en i sin krets och i den mån 
det är möjligt göra vägen lättare för 
dem. Till gengäld kommer det inne
håll i livet och ingen tacksamhet är 
som den, vilken kommer från de 
unga-

Men draga vi oss tillbaka från det 
levande livet kunna vi icke längre 
hjälpa och glädja dem mera. Låt 
oss vara unga mormödrar så länge vi 
kunna, så att vi icke behöva skyddas 
utan i stället kunna skydda andra. 
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Det förlorade paradiset. 

JMadame Katherine Ongley 

har nu lämnat Viaingsö, där hon lett 
den av henne grundade Raya-Yoga-
skolan, och anträtt den för hösten 
planerade föredragsturnén genom de 
nordiska länderna. Starten skedde 
under lyckosamma auspicier i Jön
köping, varefter färden ställdes till 
Stockholm. I Göteborg inträffar 
madame Tingley under första veckan 
av sept. Hon åtföljes liksom vid sitt 
senaste 'besök i Sverige aiv en grupp 
lärjungar från Point Loma-högsko-
lan, vilka medverka med föredrag 
och musik. 

Vilken ställning iman än må intaga 
till teosofien bör det alltid ha sitt 
stora intresse att höra madame Ting
ley, en talare som få och otvivelak
tigt en av vår tids märkligaste kvin
nor. 

PÄRLOR 
JTJVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

XfcJbvdezsxm 
Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

För någon månad sedan fanns i 
denna tidning införd en serie artik
lar under den gemensamma överru
briken "Hemligheten . 

Den fråga, vars utredning försök
tes, gällde hur människan skall kun
na vinna hälsa, lycka och ett till and
lig mognad ledande långt liv med, 
intill det sista, bevarade själskrafter. 

De medel som anvisades, olika 
slags övningar bl. a. i rytmisk and
ning, beledsagad av tanke- och vilje
koncentration samt betraktelser över 
upphöjda ämnen, skola förefalla 
mindre mystiska och mera förtroen
deingivande, om man gör klart för 
sig att de ifrågavarande övningarne 
helt enkelt avse att försätta männi
skan i det harmoniska tillstånd, då 
full samklang och samverkan råder 
mellan ande, själ och kropp, då allt
så den vanliga splittringen dem emel
lan är övervunnen och människan 
framstår som en i verklig mening 
samlad, hel och därför stark person
lighet. 

Detta tillstånd omnämnes mycket 
ofta i de gamla österländska religiö
sa lärosystemen och förklaras där 
lyfta människan till ett högre, lyck
ligare, mera förandligat, henne vär
digare livsplan. Det försäkras, att 
personlighetens samlande och enande 
möjliggör en långt över vanliga mått 
nående utveckling av människans 
vilja, energi, intelligens och övriga 
mer eller mindre slumrande krafter 
och förmögenheter. 

Detta sistnämnda påstående finner 
ett visst stöd i vår egen erfarenhet, 
även om den personlighetens sam
ling vi varit med om, väl endast va
rit helt svag, tillfällig och inskränkt 
till allenast ett eller annat begränsat 
område. 

Vi ha sett, ofta med förvåning, hur 
"enhetliga" människor, d. v. s. så
dana som ägt förmåga att samla sig 
om en enda och bestämd uppgift, er
nått stora och beundransvärda re-
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sultat, även om de till synes haft 
mycket små personliga förutsättnin
gar att lyckas. Samtidigt ha vi sett 
begåvningar, även "lysande", vilka 
åstadkommit just ingenting därför 
att de, saknande förmåga att "samla 
sig", splittrat sin kraft på en mängd 
olika uppgifter eller ödslat bort den 
på värdelösa ting. 

Vi ha själva känt hur lätt och nöj
samt för kropp och själ även ett i 
sig självt nog så mödosamt arbete 
kan vara, om det verkligen fängslar 
vårt intresse d. v. s. lägger helt be
slag på oss. Vi ha säkert också — 
mången gång med undran — konsta
terat vilka ansträngningar vi utan 
svårighet äro mäktiga, vilka stora 
personliga offer vi med glädje brin
ga, när det gäller en ideell osjälvisk 
strävan, vilken vi med liv och lust 
gå upp i. 

Allra tydligast ha vi hos oss själva 
eller andra bemärkt det angivna för
hållandet vid den religiösa kris, som 
kallas "omvändelse", då människan 
med ande, själ och kropp alltså med 
hela sin personlighet ger sig till Gud 
för att vandra hans vägar. 

Denna "väckelse" är ofta föremål 
för den icke-religiöses misstro och 
hån. Och dock är den ett faktum på 
samma gång som ett under av den 
mest sällsamma, upphöjda ock vörd
nadsbjudande art. Man ser en ny 
bättre människa födas! Den fallne, 
om vilken intet hopp fanns, finner 
sig plötsligt i besittning av håg och 
kraft till självupprättelse, den vilje
löse framstår jka.raktärsstark, den 
oförbätterlige drinkaren avlägger 
sitt begär efter alkohol, brottslingen 
blir hederlig, den lastbare övergår 
utan svårighet till renlevnad o. s. v. 

Kyrkan, men framför allt friför-
samlingarne, inom vilka broderstan
ken är mera tillämpad i praktiken 
och där man därför har bättre reda 
på församlingsmedlemmarnes öden, 

NU ÄR KONSERVERINGSTID! 

Man bygger icke upp någon ny 

lycka genom att svika sina gamla 
plikter. 

Ann-Charlotte Edgren. 

Huru kan man hoppas att i döden 
ingå i evig salighet, om man ej re
dan under livet smakat dess början? 

A. Galizin. 

Den unga och oerfarna kvinnan 

tror, att det rätta sättet att behaga 
en man är att tala med honom om 
honom själv. Den erfarna kvinnan 

vet, att det i stället är att låta ho
nom utföra lovsången själv. 

Eva. 
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kunna berätta om otaliga sådana om
vändelser från mörker till ljus. 

Då "krafter" icke kunna givas och 
mottagas som en gåva lika litet som 
gripas ur luften, måste vi här tydli
gen räkna med ett frigörande av 
krafter, som redan förut funnits hos 
de ifrågavarande personerna ehuru 
då dolda, bundna och oåtkomliga. 

När de nu framträda, är det icke 
som resultat av en långvarig fostran 
och träning, de bryta i omvändelsens 
stund fram spontant med fullfärdig 
mäktig styrka och bländande skön
het. De ha väckts ur sin dvala och 
blivit åtkomliga i samma ögonblick 
personlighetens samling i religiös 
riktning ägde rum, då det högre ja
get, anslutande sig till Gud, tog 
herraväldet över själ och kropp och 
ingöt i dem en ny och levande ande. 

En återgång till det förutvarande 
tillståndet kan inträffa, krafttillgån
gen kan förminskas eller helt utebli, 
men själva faktum står dock fast: 
undret har skett inför våra ögon, fö
rekomsten av dolda mäktiga krafter 
har bevisats! 

Varje här antydd inre samling, 
den må gälla religiösa eller världsli
ga intressen, den må vara mer eller 
mindre flyktig, lyfter oss så länge 
den pågår till ett högre energiplan, 
än där vi eljes röra oss; vi ösa ur 
kraftkällor som annars icke stå oss 
till buds, vi överträffa oss själva, vi 
känna vårt människovärde större. 
Denna upplevelse är alltid förenad 
med en mot dess styrka och skönhet 
svarande lyckokänsla. Samtidigt fö
refaller det oss — mer, eller mindre 
tydligt — .som skulle vi kunna gå 
vidare på den inslagna vägen, som 
stode vi på tröskeln till en annan 
strålande värld, en värld av kraft, av 
utveckling, av skönhet och harmoni, 
i vilken vi skulle kunna inträda, en
dast vi ägde nyckeln till den hem
lighet vi kommit att snudda vid. 

Har denna vår aning något reellt 
underlag? • 

Ha de uråldriga österländska reli
gionerna haft rätt, när de talat om 
ett vida högre och lyckligare livsplan 
än där vi leva? Hemligheten, som 
öppnar tillträdet därtill, ligger den 
förklarad i deras maning till person
lighetens samling, till samverkan 
mellan ande, själ och kropp? 

Om detta verkligen är en stor och 
betydelsefull livssanning är det 
otänkbart, att den icke skulle åter
finnas även i den kristna religionens 
lärosatser, sådana de givas oss i Nya 
testamentet. 

Den enda motsvarighet till den 
österländska förkunnelsen om ett av 
kraft, harmoni och lycka känneteck
nat högre livsplan, vilken man finner 
i evangelierna, är Kristi uttalanden 
om "Guds rike", "himmelriket". 

Vi ha emellertid aldrig lärt att 
knyta föreställningen härom till jor
delivet och dess "jämmerdal", utan 
förlägga det till det liv, i vilket vi 
inträda genom dödens port. 

Och dock finns i Kristi ord ett 
.starkt stöd för tron att människan 
icke blott kan utan även bör inträda 
i Guds rike, .medan hon ännu är på 
jorden. 

I den bön Kristus i sin bergspredi
kan lärt oss att bedja återfinna vi 
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te„er Guds rike som ett barn han 
tömmer aldrig där in." (Hos Mat
teus finnes ett motsvarande uttalan
de av Kristus: "Utan att I omvänden 
«Jer och värden såsom barnen, skolen 
I alls icke inkomma i himmelriket.") 

Få bibelställen torde i sådan grad 
som detta vantolkas av den stora all-

Den vanliga uppfattningen är att 
Kristus här säger, att barnen tillhö
ra Guds rike. I stället förklarar han 
«if Guds rike tillhör barnen. Han 
nämner ingenting om att döden må
ste föregå besittningstagandet. Guds
riket år deras, de befinna sig däri 
samtidigt med att de leva på jorden. 
Så är däremot, enligt evangelietex-
ten, icke förhållandet med de vuxne, 
tj- räad till lärjungarne och antag
ligen även till andra åhörare gör 
Kristus det märkliga tillägget, att 
villkoret för att de skola komma in i 
Guds rike är, at't de bliva såsom 
larn. 

Tagna, efter iboktsaven — och var
för skulle vi icke taga dem efter bok
staven? — innebära Kristi ord, att 
människan vid en icke iangiven tid
punkt i sitt liv lämnar det Guds ri
fe, det lyckans rike som hon dväl
js i under de tidigaste barndomsåren, 
'tt hon som vuxen står utanför det
samma, men att hon åter kan vinna 
inträde däri. Hur äganderätten för
das få vi en indirekt upplysning 
j"11 8®°® det till återförvärvandet 
siitna villkoret. Vi undergå från 

barndomsåren en förändring, _ 
driver oss ut ur det jordiska pTradi^ 
vilket en gång var vårt. För att 
kunna åter inträda däri, måste vi 
nämligen "varda såsom barn". 

Vilken fruktansvärd stötesten har 
icke detta villkor varit för otaliga 
människor som sökt Gud. Vilket 
tacksamt 'föremål för spott och spe 
för den icke-religiöse! 

När man sökt olikheten mellan 
den vuxne och barnet har man fun
nit endast — skillnaden i förstånds
utveckling! 

Man har uttytt saken så: För att 
inträda i Guds rike måste den vuxne 
bli okritisk .som ett barn, han måste 
tro blint, han måste taga förståndet 
fånget under trons lydno, han måste 
sänka sig, gå tillbaka. 

Nej, hela vår varelse uppreser sig 
mot en sådan tolkning. En ny 
grundligare undersökning om vad 
som skiljer barnet från den vuxne 
måste anställas. Och endast om den
na jämförelse utfaller till fullstän
dig favör för barnet kan förstån
det — men då med hänförelse! — 
godtaga det uppställda villkoret för 
inträdet i Guds rike. 

Det är i själva verket, hur under
ligt det än må låta, utomordentligt 
lätt att vilsa, att barnet verkligen för
tjänar att framställas som ett högt 
och efterföljansvärt exempel för den 
vuxne. Det egendomliga i saken är, 
att man därvid åter kommer i kon
takt med de uråldriga österländska 
religionernas förkunnelse att person
lighetens samling lyfter människan 
till ett i andligt, själsligt och kropps
ligt hänseende oändligt lyckligare 
livsplan än det, där hon i allmänhet 
lever och röres. 

Den ifrågavarande jämförelsen 
skall göras i en kommande artikel. 

(F orts.). 

Det berättas en rolig historia i vil
ken drottningen av Italien också .spe
lar en roll. 

Under en resa observerade drott
ningen vid ett tillfälle en sällsynt 
vacker, fattig flicka. Hon under
höll sig med henne en stund, fann 
henne rar och sympatisik och lovade 
henne till sist ett par silkestrumpor, 
ett löfte som 'fyllde barfotaflickan 
med stormande iförtjusning. 

Drottningen höll sitt löfte samt la
de därjämte in ett par sedlar i den 
ena strumpan och konfekt i den an
dra. 

Kort därefter mottog hon följande 
brev från den lyckliggjorda tösen: 

"Ers majestät. -— Er godhet har 
gjort mig mycket glad. 

Pappa tog pängarne, min bror 
konfekten och mamma silkestrlim
porna." 

KNUT H E U R L 1 N 2  Hemslöjd 
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B I L L I G A  P R I S E R .  

iKameliadaim 
Hela Frankrike men särskilt Pa

ris har med en rad festligheter hög
tidlighållit hu nd r aåns min net av-
Alexander Dumas .fils' födelse. Man 
har hedrat honom framförallt soim 
den store dramatikern, skaparen av 
det realistiska drama, på vilket så 
många sceniska författare sedan fort
satt att bygga, men i hyllningen har 
ingått även ett speciellt kvinnligt in
slag — Alexander Duimas fils står 
som 1800-talets förste förkämpe för 
kvinnans rättigheter inom samhälls
livet. De franska kvinnorna ha hyl
lat hans minne genom att på årsda
gen av hans födelse lägga en krans 
på moderns, Catherine Labay, grav 
på kyrkogården i Neuilly. 

Bland Dumas fils' dramer kunna 
nämnas "Dräp henne", "Kvinnor 
sam dräpa odli stjäla", "Afifären 
Clemenceau" m. fl., vilka alla föra 
kvinnans talan, särskilt den fallna 
kvinnans. Det mest kända av hans 
skådespel är dock "Kameliadamen", 
vars tendens är av samima art. Med 
anledning av det firade jubiléet har 
det nu åter gått över de franska sce
nerna och isåsom alltid gripiit den 
stora publiken. Styckets litterära 
värde ifrågasättes emellertid starkt 
av den modärna kritiken, ja, under
kännes på sina håll fullständigt. 

Ett faktum är emellertid att den 
kvinnliga huvudrollen "Marguerite 
Gautier" frestat världens största tra-
gedienner, Eleonora Duse och Sarah 
Bernhardt, som i densamma skördat 
några, av isina största triumfer. Få 
sceniska gestalter ha som denna för
mått att taila till den kvinnliga pu
blikens hjärta. Förklaringen härtill 
är helt säkert, att det skildrade kvin
noödet icke är endast en fantasiens 
produkt utan är gripet direkt ur 
verkligheten och mycket litet omar
betat. 

Förebilden till "Marguerite Gau
tier" .hette Marie Duplessis och till
hörde Paris galanta värld. Född på 
landet, kom hon vid unga år till den 
franska huvudstaden, där hon börja
de sitt li.v som grisette i Quartier 
Latin. Utrustad med en enastående 
oöh förfinad skönhet och helt säkert 
icke besvärad av någon starkare mo
ralisk känsla iblev hon snart en av de 
mest beundrade kvinnorna inom den 
parisiska demimonden. 

En dag möter hon den unge man, 
som i "Kameliadamen" går under 
namnet Armand Duval och hon blir 
hans älskarinna. Denna gång är det 
dock, 'för första gången i hennes liv, 
fråga om verklig och djup kärlek. 

T  r ä a r m a t u r  
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Unge Goethe oel) l>an$ syster 

Cornelia. 
Av A N N A  S C H W A B A  C H E R - B  L  E I C  H  R  Ö  D  E R .  

(Till l<5-årsdagen av Goethes födelse den 28 augusti). 

Goethe säger i sina ungdomsmin
nen V erklighet och dikt" om sin 
syster Cornelia: 'Hon var en mag
net, som ständigt starkt påverkade 
mig . Utom honom var hon den en
da kvarlevande av ett antal tidigare 
avlidna syskon. Han älskade henne 
ömt redan som barn. Hennes yttre 
och hennes väsen skildrar han sålun
da: 

Hon var lång, väl men klent 
byggd och hade något naturligt vär
digt i sitt uppträdande, vilket smälte 
bort i en behaglig vekhet. Dragen 
voro varken imponerande eller sköna. 
Hennes ögon voro icke de vackraste 
jag någonsin såg, men de djupaste, 
bakom vilka man då de uttryckte 
tillgivenhet och kärlek, såg en glans 
utan jämförelse. Detta uttryck kom 
från själen, som var full och rik. 
Den tycktes endast vilja skänka och 
ej vara i behov av att erhålla något." 

Mycket har denna präktiga syster 

Påverkad av Armands far bryter hon 
självuppoffrande förbindelsen för att 
icke skada Armands framtid. Hon 
kan dock icke uthärda skilsmässan, 
utan faller offer för en tärande sjuk
dom och dör i armarna på Armand, 
som av fadern fått veta vad som le
gat bakom brytningen. 

Man ihar tillvitat Alexander Du
mas fils, att han idealiserat den fall
na kvinnan och därmed förhärligat 
lättsinnet. Man finner en förklaring 
härtill i författarens eget levnadsöde. 
Hans mor Catherine Lalba.y kunde 
icke berömma sig av ett fläckfritt 
förflutet. 

Alexander Duimas den äldre hade, 
kanske delvis på grund a.v att han 
hade negerblod i ådrorna, ett myc
ket hett temperament och som följd 
därav en mängd kärleksförbindelser. 
När han tjugu år gammal från Pi-
cardiet flyttade till Paris, inledde 
han förbindelse med en vacker söm
merska, ett tiotal år äldre än han 
själv, Catherine Labay, vilken som
maren 1824 födde honom en son, 
Alexander. 

Dumas den äldre tog emellertid 
sina fadersplikter mycket lätt och 
lät modern ensam draga försorg om 
barnet. Först sjiu år senare erkände 
han gossen som sin son. 

Dumas den yngre omfattade mo
dern med den vackraste sonliga vörd
nad och kärlek och beredide henne, 
när framgången och berömmelsen 
koimmo till honom, ett liv i härlig
het. 

När han i sina arbeten försvarat 
och idealiserat den fallna kvinnan, 
så medkännande och gripande skild
rat hennes hårda öde, så har han där
med velat rehabilitera sin egen mor. 

givit den store diktaren, och det var 
hon som förutsåg hans storhet t. o. 
m. tidigare än den vittseende modern, 
Frau Rat Goethe. Cornelia undan
röjde gärna alla hinder för den ge
niale, lätt otålige gossen, och han var 
henne mycket tacksam därför. Han 
ägde överhuvudtaget en stark, bro
derlig medkänsla. 

I patricisk förnämhet välvde sig 
föräldrahemmets tak vid Hirschgra-
ben i Frankfurt a. Main över de båda 
syskonen, vilka snart iblevo de enda 
av syskonskaran. Goethes far, det 
kejserliga rådet, beskrives av den 
kände Goethe-forskaren Lewes, som 
en kall, allvarsam, nästan något pe
dantisk, sanningsälskande och efter 
verkligt vetande törstande man. Ho
nom hava barnen att tacka för den 
första grundliga undervisningen och 
det första invigandet i främmande 
språk. 

Men på fritiderna berättades för
tjusande sagor, som modern själv ha
de skrivit. Denna, som av samtliga 
Goethe-forskare enstämmigt beteck
nats som en av litteraturens ädlaste 
gestalter, karaktäriseras av Lewes 
på ett ko.rt, men pregnant sätt: "Hen
nes enkla, hjärtligt förnöjda och kär
leksfulla natur gjorde henne omtyckt 
av alla. Hon var barnens förtjus
ning, diktares och furstars favorit". 

Och fulll av het längtan efter dessa 
stunder berättar Goethe -ofta om den 
gröna länstolen, kallad "isagostolen", 
i vilken modern på lediga stunder 
vilade ut under det att hon för sina 
små älsklingar berättade om det 
evigt blommande sagolandet. 

Som femte person i Goethe-fa.mil-
jen måste även farmodern nämnas. 
Hon var sjuklig och ständigt fjätt
rad vid sjukstolen. Även till henne 
stodo Wolfgang och Cornelia i skuld 
för en aldrig förgäten ungdomislycka, 
Dockspelet, vilket i "Verklighet och 
dikt" spelar en så stor roll upptäck
tes av den lille Wolfgang i matsa
len. Till nästa julhögtid lät farmo
dern åter göra det i ordning och det 
användes sedan av syskonen vid åter
givandet av Goethes älsklingsstyc-
ken, särskilt arbeten av Racine och 
Corneille. 

Detta var på vintern. På somma
ren var det promenader, med vilka 
fadern förenade allehanda botaniska 
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och även historiska lektioner. De 
besökte t. ex. Römer, det gamla be
römda rådhuset i Frankfurt a. Main, 
skådeplatsen för så många kejsar-
kröningar. Förtjusta hörde då bar
nen, huru år 1745 kejsar Franz den 
I, den underbara Maria Theresias ge
mål, efter sin kröning hälsades med 
jubel av hela F rankfurt och hur Ma
ria Theresia förärade morfar Textor 
en tung guldkedja för hans förtjän
ster som borgmästare. — Ja, mor
far Textor! När han varje .morgon 
iklädd festlig ämbetsdräkt for till 
rådhuset eliler då han med pomp och 
ståit begav sig till rätten, då vågade 
barnen aldrig tilltala honom. Men 
när klockan slog tolv om Böndagar
na, stod han i isammetsmössa och 
morgonrock utanför dörren till .sitt 
hus och väntade på sina små barn
barn. Mormoderns frånvaro vid 
dessa tillfällen innebar ett löfte .om 
utomordentliga läckerheter vid mid
dagen. 

Efter denna sovo icke morföräld
rarna i sina länstolar, som farföräld
rarna brukade göra. O, nej. Då 
kom det härligaste, trädgården! 
Goethe berättar .huru han i sitt an
nars iså fulländade hem, aldrig kun
de övervinna längtan efter ett eget 
stycke mark. T. o. m. ej då modern 
lät göra i ordning ett trädgårdsrum 
med växthuis. Morfar Textor var en 
perfekt trädgårdsmästare, som för
stad att utnyttja varje tum av den 
stora trädgården. Mormodern slöt 
ögonen, när barnen gingo hennes vin
bärs- och krusbärsbuskar, vin- och 
persikoomräden alltför hänsynslöst 
inpå livet. 

För första gången erforo syskonen 
livets allvar genom det intryck de 
mottogo vid underrättelsen om den 
fruktansvärda jordbävningen i Lis
sabon. Det är förvånansvärt huru 
djupt denna olycka påverkade den 
6-årige Goethe och vilka tankar över 
religion och livets mening den väckte 
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Me tin 6 lrie<^- En förening som 

^ hjälpa damer ur 
6 ,^assen vilka råkat i eko-

LilitJ J!arigheter. 

^ Det ^1Uvll(let jakande. 
&0r hänvHr möjligt, att min 

inj1 ^ en s'ådan före-
H det li,faV hon 1 lågmäld ton, 

gSer ju inte något gkam_ 

ligt däri. Det är icke över en sådan 
förtid man behöver blygas. 

Hon mötte trotsigt hans blick. 
— Nej, för all del! Jag gläder 

mig över att de dåliga tiderna äro 
över, och jag hoppas, tillade han med 
en förstulen blick, att förändringen 
i hennes förhållanden icke behöver 
tillskrivas ett offer å er sida. 

Svaret på denna hänvändelse var 
överraskande. Hennes ögon sköto 
blixtar, då hon såg upp till honom. 

— Vad menar ni? frågade hon för

bittrad. 
— Ni förstår väl, att jag inte ve

lat förnärma er, svarade han bråd
skande. Låt oss inte röra upp i den 
gamla historien, men ni vet ju, att jag 
känner till det där med Eric Horley. 

Lilith försökte avbryta honom: 
— Ja, jag vet 
Men sir George lät henne icke tala 

ut. 
— Allt det där tillhör det för

flutna, sade han i ädelmodig ton. Jag 
skulle icke för allt i världen ha velat 
föra det på tal själv. Nu vill jag 
bara tillägga, att jag aldrig tadlat 
er, aldrig sagt något ofördelaktigt 
om er och aldrig missförstått edra 

motiv. Tvärtom har jag hyst varmt 
deltagande för er i hela denna sak. 
Om någon beskyllt mig för att ha 
förtalat er, så ber jag er vara över
tygad om, att den beskyllningen är 
falsk. Jag har aldrig gjort det. 

Lilith såg forskande på honom, 
som om hon alltjämt tvivlat på hans 
uppriktighet. 

Slutligen .sade hon i vänligare ton : 
—• Det är fortfarande något, som 

jag inte förstår i den här saken. Men 
jag antar ,att man inte kan leva i 
ef sådant här litet samhälle utan att 
bliva baktalad. Ett rykte kan ju 
lätt uppstå och sedan växer det med 
ryslig fart. 

— Ja, just så, instämde sir George, 
men jag ber er tro, att jag inte har 
utspritt några rykten om er. Som 
jag nyss sade har jag endast känt 
sympati för er — och beundran. Bliv 
inte ond på mig, men låt mig säga, 
att ni är alltför god för Horley. 

— Lilith ryckte till. 
— Ni får inte vara för hård mot 

honom eller mig, viskade hon, och 
jag ber er förtiga den gamla histo
rien vad som än må hända. 

— Naturligtvis, svarade sir Geor

ge, förtjust över att samtalet tagit 
denna förtroligare vändning. Jag 
skall vara tyst som graven. Men 
tag emot mitt råd. Offra er icke för 
honom — han är det icke värd. 

Liliths ögon sköto ånyo blixtar. 
— Det saknar ni möjlighket att 

bedöma, utbrast hon häftigt. 
Sir George höjde på axlarne. 
— Naturligtvis, medgav han be

redvilligt. Men det kan dock löna 
sig att lyssna till en erfaren mans 
råd. Jag säger er rent ut, att det är 
min bestämda övertygelse, att Hor
ley aldrig blir en skötsam människa. 

En halvkvävd snyftning banade 
sig väg över Liliths läppar. 

— O, var tyst! Säg ingenting 
mera, bad hon brådskande. 

— Som ni vill! Jag skall aldrig 
mera beröra det här ämnet. Låt mig 
blott tillägga något. Jag är alldeles 
inte det känslolösa odjur, som man 
berättat för er. 

— Nej, naturligtvis inte! Det har 
jag inte ett ögonblick trott, svarad? 
Lilith allvarligt. 

Sir George såg full av beundran 
på den unga flickan och tillade lång
samt: 

— Tvärtom, .det är ingenting jag 
tycker mera om än att se mina med
människor glada och lyckliga. Vad 
jag i alldeles särskild grad tycker 
om är att se damer omgivna av lyx 
och i besittning av en dyrbar garde
rob. Jag anser, att pangar äro till 
just för att användas på det sättet, 
och det är också för det ändamålet 
jag hälst ger ut mina. 

Under det han talade, förändrades 
Liliths ansiktsuttryck och övergick 
till sist till förvåning -och ångest. 

Sir George iakttog henne skarpt. 
Då han märkte den förändring hon 
undergick, sade han i lättare ton: 

—• Jag vet inte, om ni och fru 
Ames någon gång ha känning av 
penningbrist — de flesta människor 
ha det ju. Vad jag vill säga är ba
ra, att om ni någonsin skulle råka 
i den obehagliga situationen, så be
höver ni bara ge mig en vink och 
jag skall genast göra allt för att 
hjälpa er ur den. 

Lilith stod som förstenad. Men 
innan hon hann säga något, hade 
sir George tagit av sig hatten, bett 
om sin vördsamma hälsning till fru 
Ames och sagt farväl. Nu avlägs

nade han sig med långa steg i rikt
ning .mot The Towers. 

Lilith vände sig långsamt om för 
att gå hem. Hon kände sig fullstän
digt tillintetgjord. Hon kunde icke 
fatta att denne man, till vars ridder
lighet hon varit nödsakad att vädja, 
hade vågat att begagna sig av detta 
förhållande för att erbjuda henne att 
låna pengar. 

Ater och åter upprepade hon tyst 
för sig själv hans ord och sökte att 
finna en annan mening i dem, än vad 
hon först misstänkt. Han hade för
nekat-, att han sagt något ofördelak
tigt om henne, men i nästa ögonblick 
hade han vågat föreslå henne, att 
hon skulle vända sig till honom, om 
hon behövde pengar. 

Vad låg bakom allt detta? Vad 
kunde hennes mor väl ha sagt ho
nom? Hade det varit av sådan art, 
att han ansåg sig kunna framkomma 
med ett så kränkande förslag. 

Eller hade han gjort fru Ames 
samma förslag och var det orsaken 
till, att denna efter besöket på The 
Towers befann sig i en sådan upp
rörd sinnesstämning? 

Det föreföll Lilith som kunde hon 
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till liv hos honom. Han inrättade 
nu t. o. m. ett altare åt sig i en pors
linskål med rökgubbar, vilka han vid 
sina andaktsövningar antände med 
hjälp av ett brännglas och solens 
strålar. Olyckligtvis bedrev «den 6-
årige prälsten denna sin 'dyrkan på 
faderns vackra, rödlackerade, guld
blommiga musikhylila. Den en dag 
härav härledda olyckan skildrar 
Goethe så: "Just som den lämpliga 
solen steg fram var ej porslinsskålen 
till hands. Jag ställde rökgubbarna 
omedelbart på hyllans övre platta." 
De antändes oöh andakten var så 
stor, att prästen ej observerade vil
ken skada hans offer förövade. Lju
sen hade nämligen bränt in i den rö
da lacken och i de vackra gyllene 
blommorna. Men 'syster Cornelia 
ko-mmer tillstädes som räddarinna. 
Hon målar skickligt över alla deko
rationer, lyckas också så väl återgiva 
den rödgyllene prakten, att faderns 
åska endaist mullrar utan att slå ner. 

Även på andra roliga upplevelser 
är Wolfgangs och Cornelias barnaår 
rika. För allehanda roande under

hållning sörjde också "Tant Mel-
beri", en yngre, temperamentsfullare 
syster till fru Rat Goethe. Hon var 
mycket förtjust i barn och hon lät 
intet grannbarn vara otvättat, okam
mat eller trasigt och ostoppat. 

För andra gången griper livets all
var in i denna väl skyddade barna
värld, det år då Frankfurt år 1759 
besattes av fransmännen. De modi
ga ismåttingarne stå snart i så hög 
gunst hos en hos dem inkvarterad 
löjtnant, greve Thorane, att de knap
past märka krigets fasor. Men fa
derns obetänksamhet att slunga nå
gra skarpa ord åt den franske in
kräktaren sänker en djup slagskugga 
över Goethehemmet ända tills dess 
härskarinna ber Thorane om förlå
telse och allt ännu .en gång vändes 
till det bästa. 

Åter kommer livets allvar till sy
skonen. Det är, när den 15-årige 
Wolfgang för första gången älskar 
och Cornelia hos honom upptäcker 
tecken på svartsjuka. Den flera år 
äldre Gretchen, syster till en vän, 
upptar 15-åningens tillbedjan nådigt, 
men försätter honom genoim sitt säll
skap, som 'har en något äventyrlig 
karaktär, i ett så brydsamt läge, att 
han är nära att behöva giva möte in
för rätten. Snart nog bevisas emel
lertid hans oskuld. 

Men Gretchen, hans ideal, bereder 
honom sorg, då de nu tala allvar med 
varandra. Hon har alltid betraktat 
honom endast som ett barn. Han 
hängiver sig helt åt sin kärlekssorg, 
vilken blir ännu större därigenom att 
fadern häller honom inom låsta dör
rar. Nu smyger, sig Cornelia trös-

risten den fina och skon 
den nätta 

De höra tillsammans som flickan 
och Du 

Säkert Du gissar, att hon är 
den rätta 

Blott Viking hon brukar, snart 
blir hon Din fru. 

Viking skokräm förlänar 
lädret en djup, smetfri 
glans, skyddar det och 
bevarar dess smidighet, 

lande varade till Cornelias tidiga 
diod 1777. 

Det är ledsamt, vilket även Goethe 
beklagar, att nästan på alla Corne
lias fotografier en ful frisyr och hu
vudklädnad förminskar det goda in
tryck, som det själfulla anletet gör 
på betraktaren. 
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tände och i hela sin betagande själs
skönhet in till den (förtvivlade bro
dern. Som solljuset, från vilket han 
är .skild, så upplyser hon hans kam
mare. Hon läser för honom, samta-i 
lar med honom och iföflsöker att leda 
hanis tankar från hjärtesorgen till de 
studier isom tidigare intresserat ho
nom. Ledd av den moderliga in
stinkt, isom varje kvinna redan i ung
domen bär inom sig, förmår hon till 
sist att återuppväcka den olycklige 
broderns intresse 'för livet. Hon 
påminner honom om deras gemen
samma språk- och mytologiska stu
dier, lär honom att åter intressera sig 
för teatertkonsten och får Ihonom då 
så långt, att läsandet av klassiska 
författare åter börjar. Hon gör allt 
för att få honom att glömma sin för
sta olyckliga kärlek. Ej lång tid 
därefter och den glade Leipzigerstu
denten Goethe står där åter! 

Men alltid i fortsättningen medde
lar han sin enda älskade syster — 
så kallar han henne alltid —; sina 
hjärteangelägenheter. Också såna 
diktarplaner. Det var Cornelia som 
inspirerade hans härliga "Götz von 
Berliclhingen" och det var hon som 
uppmuntrade honom att så skynd
samt fullborda verket. År 1773 
gifte sig Cornelia med broderns ung
doms- och [studentkamrat Schlosser. 
Men trots det att hon blir moder till 
fyra barn, upphör ej den kärleksfulla 
brevväxlingen mellan henne och bro
dern. Detta vackra syskonförhål-

Den magiska hatten. 
Majoren i Förenta staternas fräls-

ningsarmé Margaret Diuffy, som har 
till Speciell uppgift att taga hand om 
och hjälpa till rätta de ur fängelserna 
lösgivna kvinnliga f. d. fångarne för
klarar, att vad varje sådan i första 
hand behöver är en ny, klädsam 
hatt! 

Påståendet låter egendomligt, men 
varje kvinna förstår, att det verkli
gen ligger något i det. 

Den hatt som en kvinnlig brotts
ling bär vid inmanandet i häktet är 
vanligen omodärn, när hon åter blir 
fri, även om fängelsetiden är kort. 
Är det fråga om en kvinna i sådan 
ålder, att kläderna och utseendet än
nu betyda något för henne, lider bon 
av att taga på sig den omodärna miss
klädande hatten. Hennes självkäns
la ihar fått en betänklig stöt, och än 
värre blir det, när hon kommer ut på 
gatan och känner att hon genom sin 
fula hatt stickei" av mot andra kvin
nor. Hon tror sig observerad, löjlig, 
i hemlighet utskrattad. Med den här 
hatten på huvtudet skall hon icke vå
ga söka något artbete. Den smula 
mod och kraft till upprättelse 'hon 
lyckats rädda med sig ur fängelset 
försvinner och hon tycker att hon li
ka väl först som sist kan ge saken 
förlorad och låta sig sjunka ner i av
grunden. 

En ny klädsam hatt däremot sti
mulerar hennes självkänsla. Hon ser 
med glädje, att hon tar sig bra ut, 
frimodigt går hon ut på gatan, där 
intet hois hennes yttre person skall 
på något ofördelaktigt sätt draga 
blickarna till sig, och med gott hopp 
börjar hon söka ett hederligt arbete 
för utkomsten. Ett faktum är att 
detta lyckas henne ofantligt mycket 
lättare med en ny klädsam hatt på 
huvudet än med en omodärn ful 
skrålla. 

Genom fru Duffys förmedling er
håller därför varje kvinnlig f. d. fån
ge i U. S. Å. en ny 'hatt, då hon läm
nar fängelset. 
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Inom den katolska kvinnovärlden 
pågår en rörelse till förmån för en 
kvinnlig klädedräkt, som uppfyller 
— anständighetens krav! Rörelsen, 
som utgått från Italien, omspänner 
hela världen. Dess utsikter att lyc
kas kunna icke bedömas. 
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Den 3—5 sept, äger en kappseg
ling rum i Hull Bay nära Boston. 
Det egendomliga med den är att rors
mannen samt och synnerligen äro 
kvinnor. Det är den första kvinnli
ga kappsegling, som förekommit i 
Amerika. 

BREVLÅDA. 

TT. 8. Tack. Vidare geaom ^ 

Fru B. H. Frågan ska]l STln 

upptagas till behandling. 1 

P. ex. K L. Försändelsen W 
ligen tramkommen. Tack och I 
hälsning! er" 

Eva. Fruktansvärt skarpa Sato 

det här. Det påminner « om^ 
historia: Prfeten sade t,«^ ' 

den sörjande änklingen: Er hUst 

var en präktig kviana, hon var e! 

av de människor, som äro salt i 
världen. 

— Goa prosten, svarade den en 
samblivne, hon var mer än salt 
hon var ett helt kryddskåp! 

De av eder insända tankarna är» 

som svavelsyra. Vi skola välja ut 
de minst ondskefulla. 

Lulu. Hu! Varför denna mjält.  

sjuka. Sätt er i solskenet och tina. 
upp! 

Dagny. Den ena saken säkert. 
Den andra kanske också. Men var

för skall nyckeln anses så för 

E11 politisk föredragshållare av
bröts upprepade gånger av en åhö
rare som ropade: "Lögnare". Till 
sist tröt talarens tålamod och lian 
sade: — Den person bland mina åhö
rare, vilken nu så många, gånger pre
senterat sig själv som "Lögnare" för 
oss, kanske också vill vara vänlig att 
upplysa osa om sitt borgerliga namn. 

Allt slags Vildt nu inkomrae 

samt Höns & Kyckling 

Björks Vildtaffär 
Saluhallen 1. 

Tel. 1648 och 20834. 
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icke komma fort nog hem. Hon var 
besluten att skaffa sig klart besked 
av modern angående hennes samtal 
med sir George och hon ämnade icke 
finna sig i något avslag. 

Men plötsligt hejdade hon sig och 
blev stående helt obeslutsam. Hon 
hade kommit att tänka på, att det 
samtal hon nyss själv haft med sir 
George icke fört henne en enda tum 
närmare gåtans lösning. Hon hade 
visserligen på bekostnad av sin egen 
värdighet lyckats avtvinga honom 
ett löfte om tystlåtenhet med hänsyn 
till. det förflutna. Men hon hade 
önskat att uträtta ännu mera — hon 
hade velat utforska, hur mycket han 
verkligen visste om detta förflutna, 
men här hade hon kommit alldeles 

till korta. 
Ett stod emellertid klart för hen

ne. Om han verkligen vetat allt, 
skulle han inte ha vågat göra henne 
sitt kränkande förslag. 

Hennes tankar togo en ny rikt
ning och hon överraskade sig med 
att jämföra de känslor hon hyste för 
de båda män, som korsat hennes väg, 
sir George och Eben Mallory. 

Hon förstod, att hon verkligen be

tydde något för dem. I bådas ögon 
läste hon mera än beundran — in
tresse och passion. 

Men vilken olika utlösning togo 
sig icke dessa känslor hos de båda 
männen. 

Medan varje blick ur den unge lä
karens mörka ögon jagade blodet som 
en eldström genom hennes ådror, låg 
det i baronetens ögon ett uttryck, 
vilket kändes isom en förolämpning. 

Deras yttre var också så helt oli
ka. Eben Mallory var manligt vac
ker och hans ögon voro stora och ut
trycksfulla, under det att sir Geor
ges voro små och vattniga. Lilith 
kände dock, att det icke var denna 
olikhet, som ingav henne sympati 
för den ene och motvilja mot den an
dre. Dessa känslor hade ett annat 
och djupare ursprung. 

Den ståtlige Eben Mallory var 
ridderlig och vänlig, han gav allt och 
fordrade ingenting i gengäld, medan 
däremot sir George trots sin föregiv
na sympati endast tycktes önska av
sluta en affär, av vilken han själv 
hoppades draga den största vinsten. 

Han hade lovat att bevara hennes 
och moderns hemlighet, men hon 

kände sig icke alls säker på hans 
pålitlighet. 

Hon fortsatte emellertid långsamt 
sin väg och nådde slutligen korsvä
gen strax utanför köpingen, där hon 
plötsligt stod ansikte mot ansikte 
med den hon hälst av alla ville und
vika —• fru Cooke. 

Ehuru de flesta av traktens da
mer kände föga lust att visa invå-
narne på Old Court någon vänlighet, 
iakttogo de dock en viss hövlighet i 
sitt uppträdande mot fru och fröken 
Ames av fruktan att eljes stöta sig 
med den allsmäktiga fröken Vivian, 
som samtidigt med att hon hyrt ut 
sin villa till de båda damerna be
slutsamt tagit dem under sina vin
gars skugga. 

Traktens kvinnovärld nedlät sig 
därför till att vid sammanträffanden 
räcka de båda damerna Ames en is
kall hand, och Lilith hoppades att 
fru Cooke även nu skulle inskränka 
sig till denna ceremoni. 

Men hon misstog sig. Efter de 
första utbytta fraserna förstod Li
lith, att fru Gooke hade mera än så 
på hjärtat. Hon hade räknat rätt. 
Det kvinnliga intresset på trakten 

för främlingarne på Old Court hade 
nått kokpunkten, och man hade be
slutat att till vad pris som hälst 
skingra det mystiska dunklet kring 
deras personer. 

—; Det har hänt mig något myc
ket egendomligt, sade fru Cooke 
med ett iskallt leende. Jag har 
kommit på det klara med, att fru 
Ames oeh jag äro gamla bekanta. 

— Såå, svarade Lilith lugnt. 
Fru Cooke tog icke för en sekund 

blicken från den unga flickans an
sikte, då hon leende fortfor: 

—• Genast jag första gången träf
fade er fru .mor hos fröken Vivian 
fick jag det intrycket att jag måtte 
ha träffat henne förut, och nu, sedan 
jag tänkt närmare över saken, har 
det äntligen gått upp för mig var 
det var. 

Lilith visste vad som nu skulle 
komma, men bibehöll fullständigt sin 
självbehärskning. 

— För några år sedan var jag 
mycket intresserad av en plan att 
skaffa damer, tillhörande den bilda
de klassen, arbete när de befunno sig 
i sådana förhållanden att de behöv
de arbete, fortfor fru Cooke. För 

ett par dagar sedan giok jag igenom 
de där gamla böckerna, och då kom 
jag ihåg alltsammans. Fru Ames 
vände sig till oss för att få arbete. 
Jag har glömt, om det lyckades oss 
att göra något för henne, men då 
hon hänvände sig till oss var det icke 
som fru Ames utan som — fru Mer-
ton. 

Fru Cookes genomträngande blick 
vilade oavvänt på Liliths ansikte. 
Den unga flickan var blek, men full
ständigt lugn då hon svarade: 

— Ni. har tydligen förväxlat hen
ne med någon annan. 

—• Det är visserligen länge sedan, 
medgav fru Cooke, men jag har ett 
vidunderligt minne för ansikten. 

— Men inte för namn, sade Lilith 
lugnt. 

De båda damerna sågo för ett 
ögonblick in i varandras ögon, och 
ehuru de endast växlade några höv
liga ord till avsked genomskådade 
de dock varandra. Fru Cooke visste, 
att hennes minne icke bedragit hen
ne, och Lilith läste denna hennes 
tanke. 

Den unga flickan gick tillbaka 
till Ohl Court med tungt sinne. Hon 
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UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den tyska riksdagen har antagit 
de s. k. Dawes-lagarne, förutsättnin
gen för Tysklands godkännande av 
Londonöverenskommelsen. Utgån-
@sn rar intill det sista oviss på grund 
av de tysknationella hållning och 
spänningen under omröstningen där
för oerhörd. Det visade sig emeller
tid. att -många medlemmar av det 
ifrågavarande partiet mot förmodan 
röstade för lagarne, vilka, därigenom 
lyckligen braktes i hamn. Den mot 
partiet fientligt sinnade socialistiska 
och radikala pressen påstår, att en 
politisk "kohandel" ägt rum. De 
tysknationella skulle ha sålt ett 
hgom antal röster till regeringspar-
tiorna mot (bl. a. ett löfte om att par-
bot skall bliva representerat inom 
«geringen, vilket det nu icke är. 

Huru som hälst har det tyska fol-
k[Jt i stort, sett — med uppriktig 
glädje' hälsat riksdagens beslut. Man 
poppas och tror att ljusare tider ran-

att det tyska folket skall kunna 
sig upp ur den nu rådande 

tsaren och återvinna, i någon mån, 
Sltt gamla välstånd. 

I England delar man denna det 
yska folkets tro, men finner däri in-

PjJ källa, till glädje, men väl till 
8 ymmer. Man fruktar den tyska 
' och sparsamheten, den långa 

• *a arbetstiden (8-timmarsdagen 
lsterar i Tyskland endast i teorien 

a 
1 verMigheten är den 9—10 tim-

.^en tyska affärsskickligheten 
r^%heten. Man kan på Värl-

^ns alla marknader vänta en för 
•«***» industrien och handeln 
jr ,.„an('e konkurrens! Inte minst 
beta^k^kelsen inom engelska ar-

ferlä^ ir^en' -^erPressade löner, 
ar,^>et-sdag och växande ar-

ter 11 BPöka! — Lmgnande rös-
l}'å'a'JaS k)ct är sannt, att de 
'-väia exPor*artiklarna skola över-

kottung5 
r„V^r^en' men därigenom 

(•(j ja r, y^lands välstånd att ökas 
a'skor S^na ^ miljoner män-
•Oarkn a. * ^er bli en stor och god 

>̂r andra nationer! 
'li'H 0 

a"a länder ingå meddelan-

gsriC aUt k'raftigare' allt fram
ledd k°lsjevikpropaganda, 
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aHra st" ' 'r^a^ancle måste ingiva 
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^Het<j Va 
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är både dumt och oförsvarligt. Man 
döljer faran för folken till dess den 
är så stor, att den icke kan avvärjas. 
Metoden påminner om den som på sin 
tid användes mot socialismen. Ett 
faktum är att kommunismen raskt 
g ,r framåt i alla länder. 

Folkförbundsförsamlingens i Ge
nève nu öppnade möte har gentemot 
föregångarne fått ökad glans genom 
närvaro av Englands, Frankrikes 
och Belgiens statsministrar. Även 
Mussolinis ankomst har bebådats. 

En mängd ärenden stå på före
dragningslistan. Ett av dem gäller 
den garantipakt, vilken enligt För
bundets förmenande skulle i bety
dande mån säkerställa freden i värl
den samt möjliggöra allmänna rust
ningsminskningar. Detta förslag 
har, den ena gången i reviderad form, 
gått på remiss till de olika regerin
garne, men på de flesta håll rönt ett 
mycket kyligt mottagande. Det är, 
sådan världen nu är beskaffad, oge
nomförbart. Bland de många mak
ter, som ställt sig avböjande är även 
England. Garantipaktens öde anses 
beseglat. I dess ställe kommer man 
att framlägga. ett förslag om skilje
dom vid mellanfolkliga tvister, vilka 
icke på kompromissens väg kunna 
lösas. 

MacDonald har i ett stort och i 
oerhörd grad uppmärksammat tal 
inför Folkförbundet berört denna 
fråga och i stället för garantipakten 
förslagit skiljedomsförfarande ge
nom den internationella domstolen. 
Yidare föreslog han inkallandet av 
en allmän internationell avrustnings-
konferens, som skall få till uppgift 
att lösa såväl problemen om stater
nas inbördes trygghet som om rust
ningarnes inskränkning. Tal. plä
derade för U. S. A:s, Rysslands och 
även Tysklands inträde i Folkför
bundet samt förde i övrigt rättens 
och sanningens talan på ett bovsamt 
men för de franska känslorna min
dre tilltalande sätt. 

Kännare av Kina påstå, att dess 
inbördeskrig icke är av farligare be
skaffenhet. Det är endast elva år 
sedan Kina från kejsardöme förvand
lades till republik. Landet har än
nu icke kommit till ro efter denna 
statsvälvning, men befinner sig i 
raskt framåtskridande. 

Från Ryssland berättas om krigs
planer mot Polen och Rumänien samt 
om uppror i vissa landsdelar mot 
sovjetregeringen. 

framgång i affäre-

Uvet. 
Av MARGARETA HEIJKEL. 

jVlarmen. 

Män med karaktär kunna betrak
tas som det samfunds samvete, var

till de höra. 
R. W. Emerson. 

Till att vara en man hör sanning. 

All lögn är omanlighet. 
F. Ahlfeldt .  

Hurudana äro icke männen! De 
blygas för sina tårar mer än för sina 
synder! Den knutna handen varför 
skulle man ej visa den, men det grå

tande ögat? 
F. Hebbel .  

Artikeln "Den framgångsrika af-
färskvinnan" i n:r 33 av Kvinnornas 
Tidning väckte mitt intresse, och jag 
fann däri åtskilliga beaktansvärda 
synpunkter men saknade å andra si
dan många andra lika viktiga. 

Det kan icke förnekas, att kvin
nan inom affärslivet ännu intar en 
synnerligen blygsam ställning, och 
dock har detta arbetsområde mycket 
länge stått öppet för henne och er
bjudit bättre framkomstmöjligheter 
än väl något annat yrke. 

Detta förhållande att kvinnan i fri 
och öppen tävlan med mannen visat 
vad man ansett vara en avgjord un
derlägsenhet har ofta framdragits 
som ett stöd för åsikten, att den 
kvinnliga arbetskraften icke häller 
på andra områden kan mäta sig med 
den manliga och alltså ej, när det 
gäller avlönat arbete, bör betalas lika 
högt som denna. 

Det måste under sådana förhållan
den ha sitt stora intresse att under
söka vad som ligger bakom det 
"kvinnliga misslyckandet" inom af
färslivet liksom även möjligheterna 
att vända det till framgång. 

Först kan då framhållas, att någon 
fri och öppen tävlan mellan mannen 
och kvinnan ännu icke förekommit 
inom affärsvärlden, om man därmed 
menar lika stora yttre förutsättnin
gar för att lyckas. 

Den unge mannen har, när han 
inträder på affärsbanan liksom på 
vilken 'bana som hälst, traditionen 
för sig. 

Han kommer såsom den där har 
rätt att komma. Det finns rum för 
honom! Han är välkommen! Alla 
vänta, att han skall göra karriär. 
Hans framgång ligger ioke bara fa
miljen utan även hela släkten och 
vänkretsen om hjärtat. Inte minst 
gäller detta för spinnsidan. 

Hans arbetsgivare är medveten om 
sin skyldighet att släppa fram ho
nom, att låta. honom kvalificera sig 
för högre befattningar och att be
fordra honom. 

Vill den unge mannen bli sin egen 
och är han en dugande kraft, finner 
han självfallet hos de sina, även på 
spinnsidan, all den ekonomiska 
hjälp de kunna lämna, oeh inom de 
manliga kretsar han rör sig intresse 
och sympati för sin redbara strävan 
liksom även månget vänligt handtag. 

Den unga flickan har i arbetslivet 
traditionen mot sig! 

Hon betraktas närmast som en in
trängling. Hon kommer liksom av 
en tillfällighet och inte riktigt på 
allvar i väntan på giftermålet. Blir 
hon inte gift, stannar hon kvar av 
nödtvång. Det är det hela. 

Att hon kommer för att göra en 
intresserad, redbar och duktig in
sats i arbetslivet, alldeles som hen
nes manlige kamrat, är det ingen 
som tänker på. Allt vad man vän
tar för hennes räkning och anser 
fullständigt tillräckligt är en an
språkslös självförsörjning. 

Ingen intresserar sig i verklig mej 

ning för hennes arbete, ingen spor
rar i ungdomen hennes ambition, in
gen tar vara på och utvecklar hen
nes anlag, ingen anser sig skyldig 
att hjälpa henne framåt och uppåt. 
Icke arbetsgivaren, icke släkten ens 
på spinnsidan, icke kvinnovärlden! 

En kvinnlig företagare i stor och 
framgångsrik stil yttrade till den 
som skriver detta: — Skulle jag för 
mitt företag varit beroende av kvin
nornas intresse och välvilja skulle 
jag inte kommit ur fläcken utan svält 
ihjäl. 

Kvinnan inom affärsvärlden arbe
tar sålunda under långt ogynnsam
mare förhållanden än mannen. Detta 
förklarar mycket, men inte allt. Det 
fjans nämligen många kvinnor, vil
ka från alls ingenting, med två ur
sprungligen tomma händer, utan re
lationer eller något slag av hjälp ar
betat sig upp till en mycket god af
färsställning, därmed bevisande att 
det även för kvinnorna finnes vägar 
vilka om än steniga och backiga dock 
leda till toppen. 

Vad är det som hindrar de otaliga 
andra kvinnorna att nå samma fram
gång? 

Pangar synas — i allt fall ännu 
så länge — icke betyda detsamma 
för den självförsörjande kvinnan 
som för mannen. 

Hon vill inte köpa rikedomen till 
det höga pris han ofta betalar, inte 
med omåttligt anbete, inte med oro 
och bekymmer, inte med sömnlösa 
nätter och hon vill inte hämta upp 
pängarne ur ohederlighetens av
grund. 

Hon önskar lagom med arbete utan 
enerverande brådska, lugna dagar 
utan skräck för förfallande växlar, 
nätter med god sömn, litet hemtrev
nad, litet nöjen tillsammans med sina. 
vänner och en inkomst som räcker 
till allt detta plus små.insättningar 
på sparkontot. 

Kvinnan är understundom på det
ta sätt förnöjsam, uppriktigt och 
verkligt förnöjsam, men ofta döljer 
sig bakom denna förnöjsamhet, hen
ne själv ovetande, bekvämlighet och 
lättja, brist på företagsamhet, på 
mod, på kraft, på ambition, på yr
kesinsikter. 

När en kvinna är verkligt aflärs-
intresserad d. v. ts. finner nöje i att 
göra affärer, i att köpa och sälja och 
göra pängar, ställer hon sig i regel 
bakom en disk för att — om lyckan 
är god — i tidens fullbordan bli 
egen butiksinnehavare. Men hon 
blir sällan kontorist. Alla dessa un
ga flickor som inträda, på kontors-
banan göra det icke av intresse för 
och kärlek till själva yrket utan för 
att få en sysselsättning och en in
komst. De skulle lika gärna sitta 
på en pastorsexpedition eller skriva 
och räkna i ett ämbetsverk. 

Då framgången i regel följer det 
verkliga yrkesintresset finna vi nä
stan uteslutande de framgångsrika 

affärskvinnorna inom minuthandeln, 
där massor av dem, sitta med visser
ligen icke stora men dock egna och 
relativt goda företag. Inom gross
handeln och industrien finner man, 
trots mängden av kvinnliga befatt
ningshavare, ytterligt få självstän
diga företagare och även mycket få 
kvinnor i verkligt framskjuten och 
betydande avlönad ställning. 

De kvinnliga kontoristerna göra 
oftast — som stenografer, maskin
skrivare, bokförare, kassörer o. s. v. 
— ett utmärkt arbete, men i rent 
affärshänseende d. v. s. i fråga om 
att utveckla företaget och tillföra 
det ökad vinst betyda de sällan nå
got. Det är detta som gör, att de 
över lag måste nöja sig med låga lö
ner och att de, särskilt som äldre, 
sitta mycket löst på sin plats. 

Vad de ha att ge firman är flit, 
ordningsfullhet,. redbarhet och rutin, 
men allt detta, hur värdefullt det än 
i och för sig är, står att få på hun
dra andra håll till kanske halva pri
set. Och det är icke häller det 
väsentliga iför ett företag, icke själva 
livsnerven. 

Vad ett af försföretag sätter högst, 
vad som därinom meriterar till de 
ledande, väl avlönade posterna, det 
är själva affärsbegåvningen, före
tagareandan, initiativet, de fruktbä
rande uppslagen, förmågan att kny
ta för firman nyttiga förbindelser, 
att skaffa kunder o. s. v. 

Det är formera att vara ledande 
än ledd, det är formera att diktera 
breven än att skriva dem, det är 
formera att göra affärer än att bok
föra dem, det är formera att fylla 
kassan än att handhava den! 

Det är detta de verkligt intresse
rade affärskvinnorna böra ha i min
ne och inrätta sig efter. Det är här 
framgångens väg går inom gross
handel, industri, agenturverksamhet. 

Men för framgången fordras ock
så en praktisk, allsidig, grundlig yr
k e s u t b i l d n i n g .  O c h  r ä t t  v a l  a v  a f 
färsgren! Ju starkare "kvinnligt" 
inslag yrket har desto bättre. Man 
rör sig på känd mark! Våra främ
sta företagarekvinnor, sådana med 
självförtjänade miljonförmögenheter, 
finna vi, betecknande nog, inom ho
tellverksamheten. Ett annat, spe
ciellt kvinnligt, hittills av kvinno
världen förbisett affärsområde med' 
lysande framkomstmöjligheter för 
dugande krafter är livsmedelsindu
strien. 

Och så till sist rörelsekapitalet! 
Hur reses det?. På många sätt! 
Det bästa, av den kvinnliga företa
garen hittills förbisedda är bolags-
bildningens. 

Är en kvinna ful, så misshagar 
hon; är hon skön, så behagar hon 
andra.; är hon rik, så är mannen fat
tig; är hon fattig är hon svår att 
försörja, är hon klok så vill hon sty
ra, är hon dum så förstår hon ej att 
lyda, 

T. v.  Hippel .  

Det finns folk som anse sig böra 
lägga av litet för kommande ovä
dersdagar. Andra sätta sitt hopp till 
att det nog finns paraplyer att få 
låna.  Eva. 

Kristina Borg. 
6n av kvinnorörelsens piom-

ärer 80 år den 3 sept. 
Det finns helt säkert få kvinnor 

som omkring sig samlat en så talrik 
och enstämmig vän- och beundrare
krets som Kristina Borg, ägare av 
och chef för tidningen Öresundspos-
ten i Hälsingborg. Och detta genom 
att vara sig själv — den fullödiga 
personligheten — hjärtegod, förstå
ende, osjälvisk. 

Det var en gång för många år se
dan — kanske ett 20-tal — som jag 
på resa från Köpenhamn via Helsing
ör avtalat ett möte med Kristina 
Borg vid färjans ankomst till Häl
singborg. I mitt sällskap hade jag 
en ung dansk flicka, som var myc
ket intresserad av att se fru Borg, 
om vilken hon hört mycket talas. 

"Aa. jeg kendte hende med eens", 
utbrast hon hänryckt, då vi åter sam
manträffat och tåget satt sig igång, 
"det var den fortryllende lille Dame 
med Sölverkröllerne". 

— A^et ni varför hon bär dem? 
Därför att hennes ungdoms älskade 
tyckte om att se dem kring hennes 
fina kinder. 

— Vad han måtte älskat henne! 
Den unga flickans ansikte var 

överströmmat av tårar. 
— Ja, och ärat och aktat henne 

och i henne hela kvinnokönet. Det 
var hennes make, freds- och frihets
idealisten Fredrik Borg, som var den 
•förste att i Sveriges riksdag 1884 
väcka förslag om rösträtt åt kvinnor. 

Det kommer sällan en omild klang 
i Kristina Borgs stämma och jag 
satte kanske kniven på strupen på 
henne, då jag envisades få veta hur 
det kändes att sitta på läktaren och 
höra hur motionen emottogs av kam
rarna, 

— Skrattet var värst, sade hon 
sakta, Men, tillade hon tröstefullt, 
han var ju inte ensam. Det var ju 
en väckelsetid, 80-talet. Det har 
krävts åtskilliga tiotal år av arbete 
och möda innan de tänkvärda ord 
Fredrik Borg yttrade 1884 hålla på 
att bliva sanning i vårt land. 

"Så länge mänskligheten icke er
känner vad kvinnan är, eller att hon 
är människa i ordets fulla bemär
kelse, och detta, är hon icke förrän 
hon erhållit de rättigheter, som hen
nes natur kräver och samhällets och 
mänsklighetens fördelar göra nöd
vändiga, så länge kan hon icke heller 
vinna den ställning, som henne med 
rätta tillkommer". 

Dessa ord äro lika sanna och lika 
tillämpliga den dag idag som då de 
yttrades för 40 år sen. 

Då vi nu med kärlek och tack hylla 
Kristina Borg, så innesluta vi 
däri minnet av honom, han som 
trodde på kvinnorna: Fredrik Borg. 

Under F. K. P. R:s 15-åriga till
varo i Hälsingborg var Kristina 
Borg dess självskrivna ordförande, 
och vid varje nytt företag inom sam
hället av social innebörd har hon all
tid varit redo med hjälp och råd; 
att skildra hennes kärleksverksam
het i det tysta är omöjligt av det enk
la skäl att det finns ett slags tyst
nad som saknar röst, fast vi förnim
ma den i vårt hjärtas innersta, 

Frigga Carlberg.  

M Î 
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