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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

av att nödgas uppträda ocli utnyttja. 
Hon hade gärna hållit sig ur vä

gen — stannat hemma och hjälpt 
mor. 

M«en när hon såg sin far, som hon 
älskade nästan till avguderi, tryckt 
•av bekymmer, «om denne gjorde allt 
för att dölja, och hörde huru utgifter
na växte med syskonen längtade hon 
efter att, på ett annat sätt än som 
kunde ske hemma, få bli till stöd och 
gagn. 

Hemmet hade icke stora resurser, 
och hon fick endast gå igenom en 
kort handelskurs. 

Hennes kläder, som underhöllos, 
men sällan förnyades voro slitna 
som en skolflickas. Men hon hade 
icke hjärta att begära något mera av 
sin far, han lmde ju redan gjort en 
stor uppoffring genom att bekosta 
handelskursen. 

Och nu hoppades de alla på resul
tatet härav. 

Hennes hjärta klappade lika våld
samt varje gång hon öppnade dagens 
tidningar för att spalt efter spalt ge
nomläsa annonserna och anteckna 
dem hon tänkte söka. Emellanåt 
skickade även handelsskolan ett med
delande om en ledig plats, som hon 
kunde söka, men dessa platser fick 
hon aldrig. 

Och hon gick bävande, men ihär
digt på. 

Varje morgon klockan 7 steg hon 
upp och prässade ut gårdagens 
skrynklor på sin gamla cheviots-
dräkt och böjde och vände på sin illa 
medfarna hatt, som varje morgon ny 
gäckade hennes förhoppningar att ta 
sig ut såsom något annat än den i 
själva verket var — en uttjänad tre
åring. Hon klädde sig länge och 
uppmärksamt, utan att vare sig hat
ten eller dräkten blev en smul vack
rare för det — nej, hon var sanner
ligen färdig att sätta sig ned och 
gråta, då hon i det klara morgon
ljuset såg in i spegeln, som obarm
härtigt återkastade bilden av hennes 
jordiska misär. Aldrig hade hon sett 
den tydligare än nu — aldrig hade 
hon innerligare längtat till ett barm
härtigt skymundan. 

Men det fanns intet kryphål, där 
hon kunde gömma sig. — Ut i värl
den och försök! befallde nödvändig
heten, och det var endast att lyda 

och gå, 
I början hade hon trott att det var 

en rätt enkel sak att skaffa sig en 

plats. Plats hade ju hela världért — 
varför skulle hon bilda ett undantag. 

Hon hade första gången gått nä
stan med barnets omedvetenhet och 
blyghet och bedjande lämnat fram 
sin ansökan och 'betyget från han
delsskolan såsom en sköld för sitt 
oansenliga jag. Men till sin förvå
ning märkte hon, att den mäktige 

Mallory med en viss osäkerhet, sö
kande de lämpliga orden: — Låt mig 
genast få förklara för er, att det är 
mitt intresse för den unga flickan 
som kommer miig att önska upplys
ning om i vilket, iförhållande hon står 

till — till — 
— Till 'de övriga medlemmarna av 

bandet? avbröt sir George kort. 
En stark rodnad färgade Mallorys 

ansikte: —• Jag har trott att ni känt 
de personer jag frågat efter, sade han 
fast, men det ser ut som om jag 
misstagit mig — fröken Ames till

hör icke något "band". 
Det kom en hånfull glimt i sir 

Georges blick. — Det existerar in
gen fröken Arnes, sade han gäckande. 
Fröken Lilith Asprey har behagat 
dölja sig under 'detta namn. Vad ni 
också behöver ha reda på äf, att in
gen av dessa människor heter Ames. 

Det föll sig svårt 'för Mallory att 
bevara sin självbehärskning inför 
don andres utmanande uppträdande, 
men hans stämma var dock lugn när 
han svarade: — Detta meddelande 
överraskar mig icke det, minsta. Frö
ken Lilith har icke sökt dölja, att 
hon bott här under ett antaget namn. 

mannen, som skulle avgöra hennes 
öde, icke tog minsta notis om de dyr
bara papperen, som hon renskrivit 
med så mycken omsorg. Han såg 
bara på hennes dräkt och på hennes 
'hatt och frågade därpå helt formellt, 
som om han redan anat svaret, om 
hon haft någon plats förut. Över
rumplad och förbluffad svarade hon 
ett öppenhjärtigt nej, medan handels
skolans ritual: "men vill jag med 
samvetsgrannhet och plikttrohet full
göra mina åligganden och vågar jag 
därför hoppas . . . etc." dansade om
kring i hennes tankar. 

Men denna högtidliga ed vågade 
sig naturligtvis aldrig fram över 
hennes darrande läppar — och hon 
fick gå. 

Hon kände sig som hoppade hon 
ut från en svikt i ett oändligt mör
ker, då hon med brinnande kinder 
och ögon skamfilat över sitt första 
misslyckande smög ned för det stora 
handelshusets trappor, mellan vars 
imponerande murar hon tyckte sig 
förintas som en vilsekommen tigga
re, vilken tiggt — och tiggt förgä
ves. 

Och så höll hon på vecka ut och 
in, och vintern skred allt längre 
fram, och solen blev allt obarmhär
tigare mot hennes fattiga stackars 
dräkt, och nödvändigheten allt hår
dare. På gatorna mötte hon stun
dom sina kamrater från handelssko
lan, även de med bruna kuvert i hän
derna och ett skuldmedvetet uttryck 
över sina ansikten, och därvid före
föll det henne som om de alla lik 
olycksaliga ödeskamrater kretsat 
kring i den stora handelsstaden, för
gäves bankande på stängda dörrar. 

Hon bläckade med Barnängens på 
sina slitna ärmar och satte ut ekor
na med tidningspapper om nätterna 
för att de åtminstone skulle hålla- for
men till dess hon en gång, om det 
var möjligt, kom på fast fot. 

Den tillslutna världen blev så små-, 
ningom ett paradis för henne, vari 
hon ansåg alla lyckliga och avunds
värda som sluppit in. Hennes svår
modiga skygghet tilltog i och med 
att hon började tro sig oduglig; men 
då fadern ibland med den en gång 
sorgfrie mannens desperation häftigt 
förklarade att hon icke behövde för
ödmjuka sig, så länge plats fanns i 
hemmet, vässades ånyo hennes vilja, 
och hon gladde sig i förväg åt den 
dag hon skulle få återse ett sorglöst 
leende på hans bekymrade ansikte. 

Den dagen kom. Och som nästan 
alla dagar, på vilka något betydelse
full!: sker, kom den plötslig och o bil
dad. 

En afton mötte Louise på gatan 
a äldre skolkamrat, som dessutom 

var släkt till henne på långt håll. 

Kamraten tillhörde den stabilare gre

nen av släkten, som icke numera ha
de något gemensamt med den, som 
livet skalat av inpå bara barken. Men 
när de båda flickorna nu möttes ute 
i skymningen en marskväll, stanna
de de och bytte några ord, som myn
nade ut i ett långt samtal och slöt 
i släktingens hem. 

Louise mindes den äldre kamraten 

-— Har hon inte talat om något 
mer för er, frågade sir George. 

— Inte mycket mer, men jag har 
gissat mig till en del, ja, tillräck
ligt mycket för att åstunda hela san
ningen. Man har på något sätt lyc
kats förmå den unga flickan att ka
sta bort sig på en mian, som icke är 
henne värdig. Hon är, tror jag, offer 
iför en komplott. Jag intresserar 
mig mycket för. henne och är beslu
ten att göra allt vad i min makt står 
för att rädda henne undan detta öde. 
Jag hade hoppats, att ni skulle givit 
mig upplysningar som kunnat under
lätta denna min avsikt. Jag kan in
genting uträtta, förrän jag vet allt. 
Ett .steg i blindo skulle kunna för

därva allt. 
— Vad det angår att den -unga 

flickan skulle vara offer för en kom
plott, så känner jag inte alls till den 
saken, .svarade sir George. Allt vad 
jag tycker mig förstå är, att hon är 
en liten gås, som lika gärna kan ka
sta sig i armarna på Eric Horley 
som på någon annan man. 

Det inträdde en stunds tystnad, 
under vilken de båda männen mätte 
varandra med blicken. 

som en högdragen, bortskämd flicka, 
vilken livet nu danat om till en ung 
sympatisk kvinna. Hon tog emot 
henne på det hjärtligaste sätt och 
nästan tvang henne, utan att förrå
da avsikten, att framlägga alla sina 
bekymmer. 

Louise talade oförbehållsamt, ty 
hon kände, att hon mött någon som 
förstod henne. 

Då hon slutat klappade väninnan 
hennes hand och drog henne skrat
tande ut på golvet. 

— Ja, det är klart, utropade hon 
muntert, — där kommer du omodern 
och anspråkslös och förklarar det 
första du gör att du ingenting kan . . . 
Och så tror du att världen av artig
het ställer sig att disputera med dig 
och bön-falla dig om att för alla dina 
meriters skull anta den eller den 
platsen. Nej, min kära du, så tillgår 
det inte! Men var inte ledsen du, 
jag skall nog skaffa dig en anställ
ning. Jag känner en hel massa män
niskor, som jag kan tala vid, och kon
sten att placera är inte så svår, bara 
man vet vägen. Och sedan masta 
du ta dig något ut, förstås, det är, 
näst rekommendationen, viktigast att 
göra en frappant figur. 

— Hur är det, fortfor hon plöts
ligt, vi två äro ungefär lika långa. 
Vänta skall du få se! 

Och hon försvann in i en garde
rob och plockade fram en massa un
derbara kläder, som hon strödde ut 
över soffor och stolar. 

Louise tvangs att prova. 
—• Du skulle göra mig en stor 

tjänst om du ville överta en del av 
det här, sade väninnan. Du får dem 
på obegränsat lång kredit, om du 
vill ha dem. Tillsvidare anse vi 
emellertid endast att du lånar ur tea
terns garderob, medan du utför en 
roll. De klä dig syperbt. 

Louise rodnade lyckligt, då hon 
såg hur de enkla, men förnäma klä
derna förvandlade henne. 

Väninnan ville inte tillåta henne 
att ta av den nya dräkten igen. 

— Behåll den på bara, jag skall 
snart låta höra av mig, sade hon med 
en gillande, blick, då hon hjärtligt 
.som en riktigt gammal god vän kyss
te Louise till godnatt. 

Väninnan höll ord. 
En dag fick Louise r.tt meddelan

de att hon omedelbart skulle gå upp 
till firman Krafft & Holmberg och 
söka en ledig plats att tillträda ge
nast. 

Brevet förorsakade henne hjärt
klappning —• äntligen — äntligen 
var hon paradisets port nära! 

Hon gick in genom denna port 
en vanlig kontorsdörr med mattsli-
pad glasruta och Allmänna Hjälp-
föreningens vita skylt under firma
namnet. 

En herre bugade, artigt för hen
nes kläder, och en annan yngre herre 
på 16 à 17 år förde henne genom en 
filtklädd dörr in till chefen. 

Hon närmade sig den fruktade 
med sitt kuvert i handen, och det låg 
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nyhetens hela behag i den fruktade 
mannens i sig själv rätt språkbruk
liga ord: —• Var så god och tag 
plats! 

Det var den finaste början hon 
upplevat. 

Hon satte sig försiktigt som på en 
kungatron och såg mannen vid pul
peten tålmodigt lossa papperen ar 
kuvertet och genomläsa dem. Hen
nes ögon vilade under tiden på hans 
ansikte med en livdömds uttryck 
framför schavotten. 

Bilan föll — men endast för att 
avklippa hennes livs gordiska knut. 

Hon trodde knappast sina öron — 
kungatronen, varpå hon satt, höjde 
sig ända upp i lycksalighetens him
mel, och där högt uppe hörde hon 
som en underbar musik en stämma 
säga djupt, djupt nerifrån jordens 
djup : 

— Ja, fröken är välkommen i 
morgon klockan 9 att börja på mitt 
kontor. 

Och nu utplånades de svarta bok
stäverna, som hängt lik ett moln 
över hennes huvud, och ur deras 
skugga började jorden framträda så
dan den var, och hon växte ur det 
gamla och in i framtiden som i nya 
kläder. 

Ännu några månader och hon går 
ut och in genom de fordom tillslutna 
dörrarna som i ett hem, och paradi
set har fått ett ganska nyktert utse
ende. 

Men när hon ser hur välståndet 
ökar därhemma och hur bekymren 
lättat från faderns panna och att han 
ånyo kan le, är hon i själ och hjärta 
ändock rätt glad över att konsten 
inte var besynnerligare än att hon 
kunnat lära den. 

Tankar, otaliga tankar 
Sägen var kasten I ankar? 
Barn av en ädlare värld 
Ges det ett mål för er färd? 

•/. L. Runeberg. 

Om något säges på skämt-, är det 
ej vackert att taga. det på allvar. 

Plaut us. 
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— Ni vill således inte hjälpa mig 
genom att säga vad ni vet, frågade 
Mallory slutligen. 

Sir George svarade icke genast 
utan gick ett par slag av och an i 
rummet. Slutligen stannade han 
åter framför den unge läkaren och 
sade högdraget: — Jag förstår inte 
varför ni vänder er just till mig i 
den här saken, som inte alls angår 
mig — 

Därefter tillade han i något mera 
tillmötesgående ton, som om han 
blygts över sitt dåliga humör. Om 
ni verkligen önskar säkra upplysnin
gar om den unga flickan, så vill jag 
hänvisa er till en person, som var 
hos mig just när ni kom. Han heter 
Grieve och bor för närvarande på 
Kings Head. Han var här i ett 
ärende liknande ert. 

— Kings Head, upprepade Mal
lory, livligt intresserad. Jag skall 
genast bege mig dit. Elfter ett flyk
tigt farväl skyndade han ut i hallen, 
men upphanns av sir George, som i 
godmodig ton utbrast: — Doktor 
Mallory, ni tycker förstås att jag bär 
mig åt som en riktig björn mot er, 
men saken är att jag blivit grund-

De gripande 

balladerna. 
En afton, dä den berömda, polska 

skådespelerskan madame Modjeska, 
besökte några, av sina vänner i Lon
don, kom samtalet att vända sig om
kring hennes (fädernesland Polen, och 
hon talade med hänförelse om det 
härliga polska språket och landets 
vackra poesi. Gästerna bådo henne 
föredraga några polska, dikter, och 
hon samtyckte. 

Två gånger började hon, men varje 
gång svek henne minnet och hon 
måste avbryta föredraget. Vid tredje 
försöket såg det ut, som om hon kom
mit på något, vari hon kände sig 
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hemmastadd, och hon gick helt och 
hållet upp i en flytande, lidelsefull 
vältalighet. Hennes stämma höjde 
och sänkte sig, än var det klagande 
toner, än muntra, ooh hon lät sitt 
föredrag åtföljas av livliga gester. 
Hon förstod att rycka sina åhörare 
med i. de olika stämningarna, så att 
de både skrattaide och gräto. 

Då hon slutat deklamera, utbrusto 

Goda inköp 
o 

av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 
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Tel. 4570 till båda butikerna. 

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

A. MAGNUSSON 

kuggad — hr Grieve lät mig veta 
det — och sådant lägger sig hårt på 
mitt humör. Jag brukar vara skarp
synt och på min vakt, men nu har 
jag ordentligt dragits vid näsan och 
det har gjort mig ursinnig. — Emel
lertid, om ni önskar det, skall jag 
följa med till Kings Head och före
ställa er för honom. Jag var inte 
särdeles hövlig mot honom häller och 
han skulle kanske räkna mig det till 
förtjänst, om jag förde er till honom. 

De båda herrarne följdes åt, men 
sir George var under promenaden ic
ke villigare än förut att lämna Mal
lory de upplysningar denne så iv
rigt åstundade. Den unge läkaren 
var emellertid glad över att hava 
kommit in på ett spår, som antagli
gen skulle leda honom rätt, och be
rörde under vägen icke mera det äm
ne, söm upptog alla hans tankar. 

XXII. 

Det var för.s;t sedan de nått fram 
till hotellet och visats in till hr 

A. Ellwén 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 

OBS!. Prima varor. Billiga priser. 
Redbar behandling. 

Grieve i dennes rum, som sir George 
blev mera meddelsam. 

Hr Grieve satt vid skrivbordet 
med en bunt brev framför sig och 
gav de båda herrarne en allt utom 
vänlig blick då de stego över trös
keln. 

Sir George tog genast till orda: 
— Jag ber att få föreställa för er, 
hr Grieve, doktor Mallory, som sy
nes ha gemensamma intressen meld 
er. 

Hr Grieve reste sig upp" och bu
gade stelt för den unge mannen. Sir 
George fortfor: — Jag är rädd att 
ni ifann mig mycket litet tillmötes
gående vid ert besök hos mig, men 
jag ber er komma ihåg, att vad ni 
berättade för mig icke var ägnat att 
sätta en människa i gott humör. 

Hr Grieve mottog denna inledning 
med påfallande köld och Mallory 
kände sig illa till mods. Han för
stod, att det skulle bli mycket svårt 
att vinna denne tyste allvarlige mans 
iförtroende och det var med en viss 
tvekan han förklarade avsikten med 
sitt besök. 

— Jag kommer till er hr Grieve 
d'ärför att jag hyser stort intresse 

ROL VED 
COKES 

S. £0, Ä* s? 
åhörarne i ett rungande bifai, 

i,er Ni* M' 
av ahorarne, det s, « « 
hon reciterat. te> 

Det gör mig ont, att ja. sb 

tat med eder, sade hon. Mon ,1 
är den att mitt eljes så säkra ^ 
1 kväll spelade mig ett spratt T 

kunde ej komma ihåg en enda'a, fe 
ballader, jag en gång la,„de (;tanti; 

men da jag lovat att deklamera 
got tor eder, så tog jag miu tiHflvw 
till räknekonsten och framsade l]]» 
siffror från 1-250 på polska 8prå 

ket. 

BREVLÅDA. 
•/. •/., I- ru S. Lg. Kanhända läng

re tram. B 

V E. Villkoret? Att. ha varit 
duktig pa något sätt. Helst till 
tjänst för andra, 

•Juno. Det var en rätt underhål
lande historia. 

UUtb 
vars öde skildras på vår följetongs-
avdelning. är mycket snart redo att 
taga avsked av läsekretsen. Hur det 
slutligen går henne kan icke förrå
das. Författarinnan har gömt den
na hemlighet till de sista- ra,derna ai 
manuskriptet. Dessa rader skola 
emellertid ligga under våra läsarin
nors ögon i ett av de närmaste num
ren. 

Därefter kommer att följa en ro
man med en hjältinna som kommer 
att vinna alla unga flickors sym
pati. alla varmhjärtade mammors 
deltagande och alla självförsörjande-
kvinnors gillande. 
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för en dam. vilken jag lärt ^ 
under namnet Lilith Ames oc^ . 
för att jag har anledning tro, a 
kan ge mig några upplysning81 « 

henne. Det är inte av ny **£ 
jag frågar, men det förefa ei-J | 

som skulle något 
vara förknippat med de for a a 
i vilka hon lever och som °m 

detta hemlighetsfulla skulle va 

saken till den brytning, so® 

ägt rum mellan oss. 
Hr Grieve gav honom en „ ^ 

trängande blick, 1 ^'^'frågade: 
våning kunde lasas, oc ^ ̂  

— Vill ni härmed ha sa„ , ^ 

varit förlovad med henne oc 
slagit upp förlovningen. 
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UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Under den gångna veckan har den 
tebådade finansministerkonferenseh 
i Paris tagit sin hörjan. Även För-
eh staterna ha därvid varit repre
snterade. 
Konferensens program är begrän

sat till frågan om fördelningen mel
lan de allierade makterna av inkom
sterna. av Ruhrockupationen samt av 
Dawes-planens genomförande. 

Utanför konferensen förekomma 
konversationer i en annan viktig 
inga, nämligen hur det skall ordnas 
ned de skulder i vilka de allierade 
makterna häfta hos varandra alltse
dan krigets dagar. 

Amerika har att fordra av sina 
europeiska bundsförvanter det svind
lande beloppet av tolv tusen miljö
er dollars, med England som stör-
s'e gäldenär. England har i sin 
ordning stora fordringar hos bl. a. 
Italien oe'h särskilt Frankrike och 
fe sistnämnda landet har betydande 
1,1811 mycket osäkra, tillgodohavanden 
los en rad europeiska småstater. 

Man hade hoppats på en allmän 
reducering av dessa, krigs-skulder, 

^enta staterna, så intalade man sig, 
^ttlle närmast med hänsyn till sina 
®orm,a krigsvinster och, sitt överflöd 
Pa generöst avkorta isina euro-
feka fordringar. England hade i 
Sa fell haft för avsikt att visa samma 
b°^a bjärta mot sina gäldenärer. 

örenta staterna ha emellertid ka-
^goristt förklarat, att de ämna ut-

|tava varenda cent av sin fordran, 
apital med ränta på ränta! 

' &•' A. är f. n. världens mäkti-
och rikaste land; det "dryper 

jj" s^ndigt av mjölk och honung", 

ferf 'hårt i förhållande 
in,,1 ' ^en ^e,ss on,^a kommer 
ja" °C^S^" blir när det ärekära 
ganska folket är tillräckligt starkt 

Sftn hämnas den lidna «kymfen att 
rit"1 'i'rkrat' ha utestängts från Ame-
jj ,^^räckligt starkt för att skaffa 

dess t.! arm'^Ssrum i Världen som 
ju födelsesiffra med nödvän-

ien f' ^raver- Ett oroväckande tec-
stlri;r ^ läxande politiska samför-

S0IU ®er tillkänna mellan 
0(ih kineser vilka, tidigare 

V0-r;in(l'H stämda, nu funnit 
dej Cr'1 ^ hatet mot den vita värl-

T 
re8eringen har mottagit 

takternas not i Kölnfrågan. 

Den är barsk i tonen och förklarar 
i allmänna ordalag, att Tyskland ic
ke i ålagd utsträckning avrustat. 
Följaktligen uppiskjutes den i Ver
saillesfreden till den 10 jan. 1925 
utlovade första delvisa utrymningen 
av det ockniperade området ut
med Rhen, Kölnzonen. Den tyska 
svarsnoten, isorn likaledes är hållen i 
allmänna ordalag, gör gällande, att 
avrustningen i alla väsentliga delar 
är genomförd. 

Engelska tidningar av besinnings-
fullare läggning beklaga, att Köln
zonen icke i laga ordning utrymts. 
Det förefallna kommer, framhålles 
det, att ytterligare stärka den natio
nalistiska rörelsen i Tyskland, vil
ken är hat mot enteilten, hat mot 
Frankrike, hat mot England, hat 
mot Amerika. Denna rörelse omfat
tar det kraftigaste och värdefullaste 
tyska folkelementet, och den skall en 
dag vara. redo till handling. Det är 
dåraktigt att tro, att man genom att 
beröva Tyskland här och flotta och 
allt . vad som hört till tidigare krig
föring skall kunna förinta dess slag
kraft. Hela. världen vet, att de ty
ska vetenskapsmännen outtröttligt 
forska efter och antagligen skola, ut
finna helt nya och fruktansvärdare 

krigsmetoder. 
Under det gångna året har Tysk

land på ett nästan underbart sätt 
återhämtat sig. Deiss ekonomiska 
ställning har förbättrats, dess valu
ta har som genom ett trollslag bli
vit stabil, det råder ingen arbetslös
het. man hör inte talas om nagra 
strejker ehuru arbetstiden är längre, 
lönerna lägre än i andra länder. Och 
framför allt! — folkets självkänsla, 
iså totalt utplånad under hungerns 
och förödmjukelsens år, har vaknat. 
"Das grosse Vaterland" är åter ett 
levande och till handling, utveck
ling eggande begrepp; en dag om ic
ke alltför länge ökall det tyska fol
ket vara Europas största och starka

ste nation! 
För ögonblicket är Tyskland upp

taget av sin regeringskris. Den gam
la regeringen, som begärt sitt av
sked, sitter kvar i avvaktan på att 
det skall lyckas Marx att bilda en 
ny. Det synes emellertid omöjligt 
att få till stånd ett partiblock till
räckligt starkt för en regering att 
stödja sig på. Partierna vilja icke 
samarbeta. De tyckas icke häller 
vilja godkänna en opolitisk expedi-

tionsministär. 
Mussolini, Italiens diktator, synes 

stå mitt uppe i en politisk kamp av 
allvarligaste art. Oppositionen, vän
sterpartierna, har riktat ett samfällt 
angrepp mot honom bl. a. genom sin 
press. Den angripne har svarat med 
de mest drastiska försvarsåtgärder, 
häktningar, tidningsindragningar, 

presscensur o. s. v. 
Världspressen, d. v. s. de verkligt 

stora tidningarna konstatera att Eu
ropa under det gångna året i bety
dande utsträckning förbättrat sm 
ställning. En större stabilitet har 
inträtt i förhållandena, och man sy
nes på alla håll fast besluten att 
efter bästa förmåga deltaga i världs
delens ekonomiska återuppbyggande. 
Den politiska horisonten är icke lika 
molnfri, men man hoppas dock pa 
vackert väder, åtminstone under de 

allra närmaste åren. 

faller moderskärleken på att 
försvinna? 

Av HEDVIG BERGGREN. 

I ett av de senaste numren av 
Kvinnornas Tidning berättades att 
på en enquête i en svensk kvinnlig 
kommunisttidning flertalet kvinnli
ga svar uttryckt sympati, för tan
ken att barnen i den kommunist-
stat, man hoppas på, skola "förstat
ligas"' d. v. s. att de skola fråntagas 
föräldrarne och, berövade alla släkt
skapsband, som en statens egendom 
uppfostras i dess barnhem. 

Bekant torde vara, att man på 
kvinnligt kommunisthåll går ännu 
längre, att man utom rätt till fos
terfördrivning även önskar rätt för 
gift eller ogift mor att, om hon så 
finner för gott, avliva sitt nyfödda 
barn. 

Dessa egendomliga, tidsföreteelser 
liksom även det förhållandet att 
många gifta bildade kvinnor icke 
önska barn eller, om de få sådana, 
med lugnt samvete överlämna dem 
i en kanske okunnig och ansvars
lös tjänarinnan vård, medan de 
själva ägna sig åt ett för familjens 
bärgning icke nödvändigt förvärvs
arbete, allt detta, gör den frågan 
aktuell, om kvinnans moderskärlek 
håller på att försvinna. 

Vad är moderskärlek? 
Så långt den endast avser skydd 

och vård åt avkomman tills denna 
nått tillräcklig utveckling för att 
själv kunna skaffa sig sitt livsup
pehälle, är moderskärleken en na
turdrift, vilken återfinnes lika väl 
hos däggdjuren och fåglarne som 

hos kvinnan. 
De högre djurens ungar liksom 

kvinnans barn skulle, hjälplösa som 
de äro vid födelsen, vara hemfallna 
åt undergången, om icke moderskär
leken mötte dem vid inträdet i livet. 
De (födas i säkerhet även i vilddju
rets håla, i rovfågelns näste! Mo
derskärleken, som är förutseende, 
hängivenhet, godhet, offer, utgör 
själva förutsättningen för livets 

upprätthållande ! 
Lydande en inre hemlighetsfull 

maning bygger den unga fågelho-
nan sitt första näste, ett med stort 
besvär åstadkommet bo, som hon 
alls icke behöver för egen del, och 
hon lägger däri en samling ägg, om 
vilkas mening hon är fullständigt 
okunnig. Utan att första ruvnin
gens innebörd vilar denna livliga va
relse i veckor på de ägg, vilka må-
sAe förefalla henne som livlösa ting, 
och när ur dem slutligen framkom
ma små ohyggligt fula väsenden, 
helt olika henne själv, med långa 
nakna halsar, oproportionerligt sto
ra huvuden och med fruktansvärda, 
omättliga gap, gripes hon icke av 
avsky eller fruktan, utan välkomnar 
bon dem med ett lyckligt kvitter, 
värmer hon dem med sin kropp och 
deltar hon med maken outtröttligt i 
det mödosamma arbetet att stilla de-

rais glupande hunger. 
Och rovdjurshonan, som fött sin 

första kull ungar, vänder sig icke i 
raseri mot dessa varelser, frän vilka 
hennes kropp nyss med värk och 

vånda, befriat sig. Hon sluter dem 
i stället ömt intill sig och ger dem 
sin mjölk att dricka. 

Om de högre djuren ägde större 
refl ek ti ons för måga än vad naturen 
utrustat dem med, skulle honorna 
efter den första kullen ungar kunna 
säga sig, att moderskapets förplik
telser äro alltför påkostande och 
frestelsen att i så stor utsträckning 
som möjligt befria sig från dessa, 
plikter ge sig tillkänna. Fågelhonan 
skulle icke längre låta sina ägg falla 
i ett dunmjukt näste utan på hälle
berget och däggdjurshonan smyga sig 
bort från sina ungar överlämnande 
dem åt hungersdöden. 

Ty icke häller i djurhjärtat är mo
derskärleken en under alla förhållan
den rotfast och konstant känsla. En 
ko. som berövats kalven, har efter 
ett par timmar glömt sin förlust, och 
kattan vars ungar man dränkt spin
ner åter belåtet efter några dagar. 

En egendomlig företeelse är, att 
moderskärleken ho,s djuren endast 
har begränsad varaktighet. Denna 
omätligt .starka känsla, som synes 
mäktig av varje offer, slit och släp, 
tvång, egna umbäranden, ja, livet 
självt, slocknar en dag fullständigt 
och efterträdes av likgiltighet — det 
är när ungarna nått en sådan utveck
ling, att de själva kunna sörja för 
sina materiella behov. Inga minnen 
av gemensam lycka, ingen tacksam
het, inga känslor av samhörighet bin
da inom djurvärlden mor och ungar 
vid varandra — de skiljas utan 
smärta, utan saknad. Släktskapen 
liar för*bytts i främlingsskap. 

Endast hos kvinnan är kärleken en 
varaktig känsla. Antagligen därför 
att den åsyftar något mera och högre 
än den materiella omvårdnaden. Mo
derskärleken blir mänsklig, när mo
dern i barnet ser icke uteslutande en 
varelse, vilken hon hjälper materi
ellt och rustar för livskampen, ty 
det gör även djurmodern, utan när 
hon i sitt barn ser också en odödlig 
varelse, i vars sinne hon ingjuter 
kärlek till Gud, till människorna, till 
dygden, fostrande des's själ för him
len. 

Det torde vara den djuren nekade 
men människan tillerkända förmå
gan att reflektera, som anfräter kvin
nans moderskärlek, nämligen när 
reflektionen icke dröjer vid moder
skapets skönhet, dess höghet och 
sällhet utan endast eller företrädes
vis vid dess fysiska smärtor, dess 
risk, desis besvär, dess ofrihet, dess 

kostsamhet. 

Så länge kvinnan såg sin jordiska 
bestämmelse i att vara maka och mo
der, så länge hemmet var hela hen
nes värld, så länge detta hem häg
nande omslöt framför allt barnen, 
torde moderskärleken, om än av väx
lande styrka, ha funnits och verkat 

i kvinnohjärtat. 

Men när moderskapet, som i våra 
dagar skett, blivit en fråga om be
svär, bundenhet, om mistad arbets-

(Eftertryck förbjudes.) 

Nationernas Förbund oel) den 
svenska opinionen. 

"Vad innehåller det s. h. Genèveprotokollet? 

Av MIA LECHE. 

Svenska Kvinnors Medbo rgarförbunds artikelserie. 

Det politiska intresset i vårt land 
rör sig för närvarande dels kring för
svarsfrågans lösning och dels kring 
frågan hur regeringen skall ställa sig 
till Nationernas Förbunds förslag om 
att lösa mellanfolkliga tvister genom 
skiljedom. Regeringen har tillsatt en 
kommitté av sakkunniga, som skall 
taga ståndpunkt 'till "Genèveproto
kollet". Olika fredsorganisationer ha 
också tillsatt en kommiié för att stu
dera frågan. Och i pressen framfö
ras dagligen synpunkter för och emot. 
Mest emot kan man nog säga. Ty 
här hemma ställer man sig skeptisk 
mot förbundets åtgärder. Medan 
folkförbundet överallt i de länder 
som tillhöra detsamima, ända sedan 
sin tillblivelse varit föremål för in
tresse, sympatier och propaganda, så 
tycks Sveriges hållning ha 'bestämts 
av vishetsregeln: "Vi ska inte låta 

lura oss!" 
Det är naturligt att ett litet land 

iakttager en viss prövande försiktig
het i samfärdseln med de mäktiga 
staterna, men det är en långt driven 
misstänksamhet när man i varje po
sitivt steg från Nationernas För
bunds sida vill se en stormakternas 
fallgrop åt de stackars småstaterna. 
Man utgår från den felaktiga före
ställningen att freden skulle vara ett 
de små och svaga staternas speciella 
intresse. Man glömmer att världs
kriget bör ha lärt alla, stora såväl 
som små, segrare såväl som besegra
de, att de intet ha att vinna av kri

get men allt av freden och att ett 
nytt krig vore icke endast mord utan 
självmord. 

Den anmärkning som under folk
förbundets fyra första levnadsår rik
tades mot detsamma., var att det ut
rättade för litet. Efter den sista för
bundskongressen går klandret däre
mot ut på att Nationernas Förbund 
gått. allt för brådstörtat tillväga. 
Hitintills har förbundet egentligen 
endast haft humanitära och sociala 
åtgärder på sin kreditsida: den eko
nomiska hjälpen till Österrike och 
Ungern, bekämpandet av smittosam-
ma farsoter, krigsfångars utväxling 
och hem transport, beivrandet av 
opiummissbruk och vit slavhandel 
och mycket annat gott och nyttigt 
verk. När detta framhållits har 
man sagt: "Ja, allt det där är gott 
och väl men vad har Nationernas 
Förbund gjort för att avskaffa kri
get?" Och nu, när ett förslag fram
lagts om sättet att förhindra krig, 
säger man: "Vilken dåraktig opti
mism att tro att världen redan är mo
gen för att ersätta kriget med obli
gatorisk skiljedom!" — Det är san
nerligen inte lätt att göra folkopinio
nen till lags ! 

Hur har nu Nationernas Förbund 
tänkt sig att skiljedoms- och säker-
hets-systemet praktiskt skall kunna 
ordnas? 

Förbundet, isom ju ej äger rätt att 
fatta för staterna bindande beslut,, 
har enats om ett s. k. protokoll, som 

förtjänst, om förlorade möjligheter 
till nöjen, om ogärna gjorda person
liga uppoffringar och penningutgif
ter, hotas moderskärleken av under

gång. 
En kvinna som med ledsnad, be

kymmer, vrede blivit medveten om 
sitt havandeskap och som med fruk
tan och grämelse motser sitt barns 
födelse suggererar sig till en känsla, 
•diametralt motsatt moderskärleken. 
Ett sådant barn skall i strid mot na
turens lagar vid sitt inträde i livet 
icke mötas av kärlek utan av köld, 
kanske hat. Det skall icke slutas till 
ett bröst utan till en mjölkflaska. 
Sämre lottat än ungen i vilddjurets 
håla och rovfågelns näste skall det 
i sin moders famn icke vara i säker

het utan i fara —• 
I den mån kvinnans tidigare kär

lek till hemmet bytes i intresse för 
livet därutanför, i den mån hon icke 
längre ser sin jordiska bestämmelse 
i att vara maka, moder och släktets 
uppfoistrarinna utan i att vara yrkes
utövare och tjänsteinnehavare, i den 
mån hennes offervilja bytes i själv
hävdelse, skall moderskärleken kall
na hos henne och sikall hon bliva allt 
mindre benägen till moderskap. 

Men samtidigt — och kunna vi 

icke redan märka de första spåren. 
härav? —- skall antagligen barnens: 
kärlek till mödrarne och även till fä
derna minskas. Ar det månne endast 
bristande respekt för föräldrarne som 
gör vår tids ungdom så ohörsam och 
svårhanterlig? Är det icke även 
bristande kärlek? 

Skola vi månne till all annan 
kamp , i livet också få en de olika 
åldrarnes strid mot varandra? Vi 
ha redan en de vuxnas kamp mot de 
ofödda barnen. Skola icke de barn, 
som slippa igenom spärren, vara 
märkta av kylan i mödrarnes hjär
tan? Skola de icke vara oförmögna 
att känna barnslig hängivenhet? 
Skall icke ur Oviljan att giva det nya 
livet tillträde till jorden spira ett 
tvivel på det åldriga, det sjukliga, 
det orkeslösa livets rätt att dröja 
kvar därstädes? Frågan är i alla 
fall möjlig. 

Kvinnan är i förhållande till livet 
närsynt. Hon ser icke varthän vä
gen bär. Hon går dit andra går av 
inget bättre skäl än att de andra gå 
åt det hållet. 

När skall hon månne börja tänka 
över livet, söka dess mening och välja 
sitt mål? 
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rekommenderats till regeringarnas 
underskrift. För att den där före
slagna nya internationella rättsord
ningen skall få laga kra.ft fordras 
först och främst att protokollet i öre 
den 1 maj 1925 undertecknas av 
minist tre bland stormakterna: Eng
land, Frankrike, Italien och Japan, 
och dessutom av tio bland Nationer
nas Förbunds medlemmar. Om detta 
villkor upp fyll es kommer en. allmän 
konferens för nedrustning att hållas 
under juni månad 1925, och först om 
denna får positivt resultat komma de 
nya bestämmelserna att med bindan
de kraft inflyta i förbundspakten. 

Den bärande principen i detta för
slag är att krig för framtiden shall 
betraktas som. brott. Det har ej varit 
så förr. Man har även inom Natio
nernas Förbund under vissa förhål
landen betraktat krig :som någonting 
tillåtet och därigenom i princip god
känt kriget. Nu har man kommit 
därhän att kriget under inga förhål
landen anses berätigat, och den svår
lösta och viktiga skuldfrågan vill 
man lösa genom att betrakta angri
paren såisom den som är skuld till 

kriget. 

När en stat hotar med angrepp el
ler anfaller en annan utan att anlita 
medling och skiljedom, eller i trots 
av en skiljedom eller ett enhälligt 
rådsbeslut, äga förbundsståterna 
utan vidare skyldighet att gå till ak
tion mot. den brottslige med härför 
avsedda vapen, ekonmiska, och i vär
sta fall militära s. k. sanktioner. 
Med ekonomisk sanktion menas av
brytande av handels- och andra för
bindelser med det fredsbrytande lan
det. Militära sanktioner äro också 
vid behov obligatoriska, men inträ
da icke annat än för att möta en 
orostiftares angrepp med förbundets 

maktmedel och på dess uppdrag. 
Det är naturligt att detta förslag 

kommer att stöta på motstånd från 
nationalistiskt håll, och vi få ej hel
ler förbise den kritik som kan resas 
ur pacifistisk synpunkt. Den förra 
kategorien, d. v. s. de som alltjämt 
tro, att de bästa garantierna för ett 
lands fred och oberoende ligger i en 
nationell politik, baserad på en bister 
isolering, känna sig givetvis icke 
hänförda över en kooperation enligt 
formeln: en för alla och alla för en. 
På detta håll är det den nationella 
självbestämmanderätten och suverä
niteten, som känner sig hotad. Den 
pacifistiska opinion, som kan tänkas 
uppstå mot de militära sanktioner, 
som ju utgöra konsekvensen av det 
framlagda förslaget, beror åter på 
att man från .det hållet torde ha vän
tat någonting annat och högre av 
Nationernas Förbund. Man hade 
tänkt sig en sådan utveckling av för
bundets moraliska auktoritet, att 'den 
kunde åstadkomma en omvandling 
av människornas sinnen hän emot en 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

fullständigt etisk och moralisk av-
rustning. Man hade velat avskaffa 
bestraffnings- och repressaliiemomen-
tet på samma sätt som de moderna 
pedagogerna avskaffat skolagan. 
Och vi finna nu i stallet, att våldets 
tid ingalunda är förbi, att vi allt
jämt måste räkna med dess tillämp
ning som en yttersta konsekvens vid 
mellanfolkliga uppgörelser. Krigets 
våld skall brytas med ett våld, som 
står i fredens tjänst. 

Det som vunnits är dock säkert 
det mesta som kunnat vinnas för 
närvarande. Målet är inte uppnått, 
men Nationernas Förbund har an
visat en etapp på vägen till världs
freden. 

Nu förhåller det sig nog så att 
protokollets utsikter att redan nu 
vinna, allmän anslutning äro gan
ska tvivelaktiga. Det var målsmän
nen för en ny politik, bärarne av fre
dens och folkförbundets idéer, som 
väntades i Englands och Frankrikes 
regeringar infria det verk de själva 
påbörjat i 'Genève. Denna riktning 
sitter inte längre' vid makten i det 
stora brittiska, riket. Den konserva
tiva regering som utgått ur valen 
har inte samma ansvar att fullfölja 
fredsverket som MacDonalds rege
ring hade. T Frankrike väntar den 
Poincaréska politiken bara på ett 
lämpligt tillfälle att återta lednin
gen. Tysklands inträde i förbundet, 
som är av sådan vikt för freden, före
faller också mera ovisst än det gjor
de för några månader sedan och 
Amerika har genom det förbundsfi
entliga. presidentvalet ställt sig än 
mer avvisande till varje permanent 
politiskt samarbete imed Europa. 

Och dock är det alla fredsvänners 
fasta hopp och förtröstan att något 
för praktisk politik vägande skall 
utgå ur Genèveprotokollet. Så djupt 
och allmänt är ändå freds- och skil
jedomstanken rotad både i den ang
losaxiska världen och i de små län
derna, att det frö som såtts i Genève 
inte kan förtorka och förtrampas. 

Genèveprotokollet må antagas el
ler förkastas — fredsvännerna skola 
dock hålla klart för sig att deras 
rörelse genom N. F. fått ett kraf
tigt handtag. Det är dock den väs
terländska folkopinionen, den fredli
ga civilisationen som här sagt sitt 
ord och det ordet kan ej i längden 
förklinga ohört. Innebörden av 1924 
års kongress är denna: 

Kriget har berövats varje spår av 
glans och ära, varje skymt av hero
ism och berättigande. Det är ett 
brott likvärdigt med mord och stöld 
i det civila livet. Denna .klart ut
tryckta princip ger fredsvännerna 
större anledning än någonsin att 
sluta upp kring Nationernas För
bund. Det sista beslutet har tydligt 
ådagalagt att de femtiotre stater som 
tillhöra förbundet äro övertygade om 
nödvändigheten av världspolitikens 
omläggning på fredens grund. 

Livets sårig. 

Vi sutto fyra stycken vid ett vac
kert dukat bord. Från de fantas
tiskt formade lamporna runt taket 
flöt ett dämpat gyllene sken ut över 
salen, vars alla bord voro upptagna. 
Vaktmästarne ilade med fyllda bric
kor ljudlöst över mattorna eller lyss
nade, stödda mot väggen eller en pe
lare, én smula själsfrånvarande till 
musiken, som oförtrutet spelade 
"Grevinnan Mariza". 

Stämningen borde varit god. Var 
den god? Vid vårt bord talades om 
depressionen och om allt annat led
samt som är i tiden. 

Och av uppsynen att döma talade 
man om precis detsamma vid de an
dra rikt försedda borden. Trots väl
mående svällande nackar, klädningar 
från de bästa modesalongerna, vin
glas och allt. 

En timme senare möter jag någon, 
som kommer från en trakt ute på 
landet, en trakt med dålig åkerjord 
men med ståtliga ljungklädda berg 
på vilkas högsta krön man under
stundom ser den vackra silhuetten av-
ett rådjur, .stora, mossar över vilka 
älgen skrider, milsvida högtidligt su
sande skogar -och i deras famn leende 
himmelsblåa sjöar. 

En underbar trakt! Och när hon 
som jag möter berättat allt ovi/ktigt 
men, ack, så roligt därifrån frågar 

jag henne: 
— Och hur har ni det eljes där 

ute? 
Då svarar hon dessa märkliga ord: 
— När jag kom ut på trappan i 

morse och såg solen gå upp över sko
gen jublade jag av fröjd! 

Låt mig berätta vem hon är, denna 
som jublade av fröjd! 

En helt enkel kvinna, av folket. 
Den trappa hon stod på har tre smala, 
litet sneda steg och de leda upp till 
en förstuga, som ni måste buga er 
in i. Där innanför finns ett enda 
rum och ett kök med plats knappast 
för en spis och ett bord. 

Det är nämligen bara en liten, li
ten stuga och mycket gammal. Den 
röda färgen är blekt av ålder och 
brädbeklädnaden här och var litet 
illa åtgången av väder och vind. 

Denna lilla stuga är icke till fullo 
betalad, tegarne som höra till -den äro 

magra och stupa brant och oländigt 
ned i dalen. Det är vattensjukt där 
nere i djupet, gärdesgårdarne stå för 
fa.ll och det råder arbetslöshet på 

trakten. 
Men när denna kvinna, som bör

jar sin arbetsdag medan vi ännu 
ligga i vår bästa sömn och som skall 
sluta den först långt in på kvällen, 
när hon träder ut på stugtrappan den 
nya dagen till mötes, tänker hon inte 
på allt detta vilket borde ligga bly-
tungt på hennes sinne. Hon ser i 
stället solen gå upp över skogen, hon 
hör tupparne gala i de små grann
gårdarne, där kaffepannan puttrar 
på spisen, hon känner vinden blåsa 
milt och varligt, hennes blick famnar 
en blå himmel, hon ser långt bort 
genom dalen åkrar och gärden «om 
inte äro hennes och jublande av fröjd 
hälsar hon den nya dagen! 

Medan vi — — 
Crayon. 
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äktenskaps-
marknaden 

jNtâgra reflektioner. 

Av EDITH MACMILLAN. 

Tiden är icke god för kvinnorna. 
Trots kvinnorörelse, kommunal och 
politisk rösträtt, rätt till arbete o. s. 
v. är deras ställning verkligt prekär. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden 
är oerhörd, det blir allt svårare att 
komma in på de olika, yrkesområdena 
och allt lättare att utvisas därifrån. 

Och äktenskaipsmarknaden börjar 
bli flau på ett oroväckande sätt. 

För några nummer sedan omnämn
des i denna tidning, att man i Eng
land känner oro inför den minskade 
lust männen visa att gifta sig. Det 
kan tilläggas, att man även i Tysk
land klagar över samma tidsiförete-
else. Icke häller i Amerika synes 
det vara bättre ställt. 

Ett märkligt tidens tecken är att 
den gamla amerikanska kvinnosaks
tidningen "Woman Citizen" i ett av 
sina senaste nummer tagit till orda i 
ämnet och indirekt ger de unga flic-
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Dö ga kvinnliga honorar. 

De största lönerna inom kvinno
världen utkvitteras antagligen av 
filmstjärnorna. Vilka 'enorma, in
komster de ha visas av de skatter 
de erlägga. Mary Pick ford betalar 
i skatt 2,400 dollars, oändligt distan
serad av Constance Talmadge, som 
har en debetsedel på 10,000 dollars, 
och ännu mera av Pola Negri', som 
skattar 14,000 dollars. 
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för alltid på. lager alla 

V I S K A F O R S  
Oummiklackar till fabriks|)riser. 

korna en vink att ägna saken upp
märksamhet samt att en smula över
tänka hur deras oldmödrar på ett 
lyckligt sätt ordnade upp denna dock 
livsviktiga ifråga. 

Tidningen stöder sig icke på nå
gra statistiska uppgifter om sjun
kande äktenskapsfrekvens men fin
ner det dock klarlagt, att inom olika 
samhällsgrupper män och kvinnor 
numera planlägga sina liv som om 
varje tanke på äktenskap vore full
ständigt utesluten. Det har blivit 

för dyrt att gifta sig! 
Sedan tidningen betygat, att den 

anser ett liv utan äktenskap såsom 
fattigt och otillfredsställande för bå
de man och kvinna, kommer i en ny 
liten artikel följande uttalande: 

"På tal om äktenskap tro vi, även 
om kärleksnovellerna berätta mot
satsen, att den unge mannen, så långt 
ifrån att vara den eldige giljaren, 
behöver lite hjälp av den unga flic
kan för att komma sig för med ett 
frieri. Detta är icke ett nytt tidens 
tecken. Våra mormödrar kände väl 
till detta förhållande, och dåtidens 
flickor fin.go lära sig koketteriets 
konst. Att skaffa sig en äkta man 
var den mest respektabla, sysselsätt
ning en ogift kvinna i den gamla go
da. tiden kunde ägna sig åt. ooh flic
kornas uppfostran och utbildning in

riktades härpå. 
Den unga flickan av i dag serve

ras i romaner och veckopublikationer 
sentimentalt skräp om den unge man
nen och hans mottaglighet för hen
nes charm. Man inbillar henne, att 
det någonstädes lever en man, som 
är förutbestämd för henne, och att 
Ödet en vacker dag skall sända ho
nom till henne, och att han skall va
ra hennes drömmars förkroppsligade 
hjälte. Naturligtvis måste hon vara 
skön som en uppenbarelse, och för att 
hon skall bli sådan måste hon an
vända en viss sorts hudkräm, en viss 
lorts tvål och vissa försköningsmedel. 

Allt detta är emellertid till ringa 
nytta, när det gäller giftermål och 
Ödet visar sig föga intresserat av att 
föra fram den rätte mannen. Den 
till karaktären gedigna modärna 
flickan har icke lust att som ett tids
fördriv ägna sig åt fästmansjakt. 
Hon vill inte gå smygvägar och 
skick och bruk gilla ännu icke ett 

mera öppet tillvägagångssätt. 

På denna punkt tar man alltför 
ringa hänsyn till det faktum, att 
män rätt och slätt äro uppvuxna, sma 
pojkar, att de äro blyga i sitt för
hållande till kvinnorna och sakna 
initiativ. Det modärna livet gör det 
också allt svårare för unga män och 
unga kvinnor att träf fas under enkla 
sunda förhållanden, där de kunna 
lära känna, värdera och älska- var

andra!" 
Punkt och slut och reflektionerna 

få göra sig själva! 
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Byråchefen i Förenta staterna- ar 

betsdepartement miss Mary Anier 

son. tidigare värmländska bomdfte 

kan Maria Andersson, amerikan-
tjänstflicka, och fabriksarbete) ^ 

men nu, som sagt, byråchef we 

60-tal underlydande tjänstemän a 

utgivit ett. värdefullt oc\ 

sammat arbete -om iipp I iiiiii^1''^ 
da av amerikanska kvinnor. e * 
uppfinningar hava, enligt; am- ^ 
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l afton kl. 8 : 

icKokna gyurkowics. 
^stspel av Ferenc Herczeg. 
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Stormande jubel. 

Mya Teatern.  
Rr Söndag kl. 1,80 

... 190:de ocli sista, gången: 
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Varje afton kl. 8 : 
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1 

Lilla Teatern.  
«"inlag W. 1>30 Billighetsmatiné : 

jAG GIFTA MIG — ALDRIG! 
Varje afton kl. 8, 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

enT SJÖMAN KOMM KR IIEM. 

Varför stam
mar man? 

En utländsk institution, som har 

(ill specialitet att behandla rubbnin
gar i talförmågan, har bland sina 
fem tusen fall haft tre tusen fall av 

stamning. 

Många av patienterna hava varit 
angripna på det mest egendomliga 
sätt. Det har visat sig, att många, 
stammande "stammat" också på pia
no och andra instrument. De ha-
lakat upp sig på en tangent och an
slagit den kanske ett dussin gånger 

i följd. 

En person som stammar kan uttala, 
varje ljud i språket och ibland talar 
lan flytande och lätt. När han är 
lugn stammar han inte, men vid varje 
sinnesrörelse förlorar han herraväl
jet över sitt. talorgan. Han är myc-
let känslig och ett lätt byte för sin
nesrörelser. 

fin av patienterna meddelade sana
toriets chef, professor Buranelli, att 
ka s.tammat ohjälpligt i trettio års 
tid med början i skolan. Hans för
äldrar och lärare hade uppmanat ho
nom att med viljeansträngning för
söka Övervinna det onda, det sämsta 
råd isom i detta, fall kunde ges. Här 
kan nämligen viljan ingenting ut
rätta men fantasien så, mycket mera. 
Nämligen tanken, föreställningen, 
tron att man kan tala felfritt, även 
i andra, personers närvaro! 

Den omtalade följde emellertid det 
dåliga- rådet, spände till det yttersta 
sin vilja, och band därigenom sin 
uppmärksamhet vid det onda, vilket 
l)lev .allt mera svårartat. 

Professor Buranelli botade honom. 
Han bad honom berätta om sina re-
s°r och ämnet såväl som åhörarens 
lugna, roade intresse kom patienten 

så fullkomligt gå upp i skildrin-
S®, att han totalt glömde att stam-
tta. Försöket upprepades med sam

ma lyckliga resultat inför flera åhö

rare. Up pmä rksa mg jord på detta 

faktum greps patienten både av över

raskning och glädje. Han hade fått 

bevis på att han kunde tala utan att 

stamma. Denna visshet ingav ho

nom förtröstan och självtillit. En 

kort e f te rb eh and ling och stamningen 
var för alltid borta. 

En annan person, som led av en 
ohyggligt svår stamning och abso
lut förnekade möjligheten av att bli 
frisk, blev frisk därigenom att han 
under ett av Buranelli med list fram
kallat häftigt vredesutbrott (den 
sjuke var av kolerisk natur) sökte 
utlösning för sitt raseri i ett flytande 
ocih vältaligt ordflöde utan att en 
enda gång stamma. Buranelli gjorde 
honom uppmärksam härpå — den 
sjuke som glädjestrålande räckte ho
nom sina händer till försoning trodde 

nu på sitt tillfrisknande. Efter ett 
halvår utskrevs han som botad. 

I många, fall kan man leda stam
ningen tillbaka till en bestämd till
dragelse, vanligen i barndomen. Nå
got har hänt, som häftigt skrämt 
barnet. Skrämseln glömmes, men 
stannar kvar i undermedvetandet som 
rädsla för ett ord eller för ett ljud, 
som står i samband med den olyck
liga tilldragelsen. 

Ett fall i barndomen, förenat med 
stark rädsla, kan t. ex. så angripa 
organismen att vederbörande sedan i 
hela sitt liv kommer att stamma på 
ordet "fall" eller på alla ord, i vilka 
bokstaven "f" ingår. 

Vid detta slags stamning måste 
man på analytisk väg genom frågor 
söka nå fram till själva det ondas 
rot, få tag i denna dolda fruktan, 
klarlägga den för patienten och där
med befria honom från den. 

Den stammande lider av rädsla 
för sitt onda, av brist på självför
troende. Försök inte att väcka hans 
energi och viljekraft utan inge "ho
nom hoppfulla, tankar. Lyssna lugnt 
och intresserat till vad han berättar. 
Det viktigaste är att han glömmer 
.sig själv, i vilket fall stamningen 
uteblir. När så sker skall han åter 
fatta mod, tro på sitt vederf ående och 

till sist bli frisk. 

från tmnnovärlden. 

Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet har under tiden 
7—13 jan. en upplysningsvecka i 
Stockholm. Föredragen och diskus
sionerna röra sig om politiska, eko
nomiska, sociala och etiska ämnen, 
vilka äga samband med världsfre
dens idé och praktiska innebörd. 
Bland mängden av föredragshållare 
finnas ett stort antal kvinnor, frk 
Matilda Widegren, fruarne Mia 
Leche-Löfgren, Elin Wägner och E. 
Broomé, fröken Kerstin Hesselgren, 
rektor Anna Sörensen m. fl. 

En kvinnlig idrottsriksdag har un
der veckan hållits .i Stockholm. An
ordnare har varit Svenska kvinnors 
centralförbund tör fysisk kultur. 
Till mötets ordförande utsågs gym-
nastikdirektör Karin Karling, Göte
borg. Mötet hade samlat många del
tasrare från landets olika delar. 

Varför faras 
ansiktet? 

Ett ansikte med fulltständigt slät 
hud och utan linjer förefaller själ
löst och ointressant. Bakom denna, 
låt vara i sig själv vackra men ut
tryckslösa yta måste dölja sig en
fald, lättja och slapphet. Hur myc
ket ett utseende förlorar på att alla 
ansiktets linjer och avskuggningar 
utplånas visas bäst av för starkt re
tuscherade porträtt. Den för star
ka retuschen tar bort själva uttryc
ket, karaktären i ansiktet. Det är 
inte de döckvackra utseendena blic
ken hälst söker. 

Men å andra sidan äro de för 
skarpt framträdande ansiktslinjerna, 
de s. k. rynkorna, utomordentligt 
farliga fiender till den kvinnliga 
skönheten. Tag t. ex. ett porträtt av 
en ung och vacker kvinna och förse 
det med ett par veck mellan ögonen, 
två vågräta, linjer i pannan samt de 
två kända vecken från näsborrarne 
ner till munnen. Med dessa sex små 
streckar är det unga blomstrande ut
seendet förvandlat till en gummas 
härjade ansikte. 

Men mellan dessa båda ytterlig
heter ligger ett mellanstadium, på 
vilket den om sitt utseende angeläg
na bör hålla sig. 

Den första ungdomens släta hy kan 
icke bevaras livet ut. Strecken, ryn
korna, vecken skola, när tiden är 
inne, icke dröja att infinna sig. In
gen hudcreme, ingen massage kan 
förhindra deras ankomst, inga skön
hetsmedel dölja dem, när de en gång 
infunnit sig. 

Men de kunna hållas i schack! 
Man kan hindra dem att linjera upp 
ansiktet till en bedrövlig ruin av för
gångna dagars skönhet och i stället 
förmå dem att endast liksom avskug-
ga ansiktet, gör,a det uttrycksfullt 
och vackert ända in i den sena ålder
domen, återspeglande den sjunkande 
levnadsdagens stilla rofyllda behag. 

Kvinnor med ett lättrörligt, liv
ligt och obehärskat sinnelag äro 
framför andra utsatta .för att redan 
tidigt få rynkor. Varje stark själs
rörelse sätter ansiktets muskler och 
därmed även huden i rörelse. Käns
lan av förvåning kommer pannhuden 
att lyftas uppåt i ett par lätta veck, 
vreden för tillsammans ögonbrynen 
i en skarp rynka, missnöjet och leds
naden giva mungiporna en dragning 
neråt. Dessa rörelser upprepas åter 

Vill Ni göra affärer i det livs
kraftiga Småland, söker Ni den 
förträffliga småländska arbets
kraften, idealisk både för hus-
och hem, fabrik och kontor, då 
är den absolut säkraste vägen 
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ooh åter, huden invänjes i dem, bry-
tes liksom sönder, och en vacker dag 
skönjas några svaga uppstreckningar 
i huden, vilka efter hand framträda 
allt skarpare och förvandlas till all
tid kvarstaende veck och rynkor. 

Men även till personer med fleg-
mat.iskt lynne komma rynkorna så 
småningom och markera det sävliga 
och indolenta i deras natur. 

Rynkor uppkomma av sjuklighet, 
olämplig föda., sömnlöshet, vanan 
att grimasera, att rynka ögonbrynen, 
höja på pannhuden, draga ner mun
giporna samt vidare av att man, på 
gund av närsynthet, kniper ihop 
ögonen. Kvinnor, so,m genomgå av-
magringskurer, få vanligen som "på-
bröd" till sin smärta figur djupa 
ansiktsstreck och rynkor. Hullet har 
minskats och den nu för stora huden 
har ingenting annat att göra än att 
falla ihop i veck. 

Vill man slippa att i förtid få 
rynkor, är det första villkoret na
turligtvis, att man försöker undvika 
de orsaker, som framkalla dem. Det 
gäller alltså att söka hålla kroppen 
sund och spänstig medels enkel fö
da, motion och arbete, rekreation och 
tillräcklig sömn samt att i så stor 
utsträckning, som det låter sig göra, 
leva. friluftsliv, dock med undvikan
de av alltför stark köld och hetta. 

Komma vi så till grimaserna. I 
många fall äro de som ovan sagts, 
avspeglingar av inre stämningar, 
känslor av förvåning, retlighet och 
vrede. Kvinnorna släppa, gärna allt
för mycket efter för sina stämningar. 
En småsak kan gräma dem länge och 
djupt, de kunna reta sig på nästan 
ingenting, och en bagatell kan fram
kalla ett det häftigaste vredesut
brott. Denna brist på behärskning, 
dessa av de obetydligaste anlednin
gar ständigt återkommande häftiga 
sinnesrörelser sätta outplånliga mär
ken i de lättrörliga anletsdragen ge
nom de linjer ocih rynkor de strecka 
upp. Hur mycket av en människas 
inre kan man icke avläsa i hennes 
ansikte! Det finns ansikten som ut
stråla styrka, .självtukt, lugn ocli 
godhet, .men även andra, vilka på 
det mest öppenhjärtliga sätt skvallra 
oin ett otuktat och okultiverat sinne, 
en retlig, gnatig, häftig ooh elak na
tur. En människa sam ständigt 
lämnar fritt lopp åt sina känslor av 
misslynthet otih vrede skall, utom 
det att hon alltmer råkar i deras 
våld, isom en ofrånkomlig konsekvens 
komma, att få sitt ansikte lagt i miss-
lynthetens och vredens vanställande 

rynkor ooh veck. 
Men det finns också grimaser som 

man gör alldeles utan inre orsak och 
bara på grund av en dålig vana. 
Särskilt är detta fallet med pann-
rynkningarna. Man drar ihop 
ögonbrynen och höjer pannhuden, 

utan att man vet om det. Det är 
en vana man har fått och den hör 
till dem. som äro utomordentligt svå
ra att komma ifrån. Ett mycket bra. 
sätt är, att man. när man kan be
räkna att ha en stund för sig själv, 
gör en pasta av vanlig stärkelse och 
vatten och stryker över dels pannan, 
dels^ mellanrummet mellan ögonen. 
Denna pasta stelnar till en fast hinna 
som varje gång man utan att tänka 
därpå vill rynka pannan, genom sitt 
motstånd säger till ett bestämt: 
"Nej, låt bli det där!" — Man låter 
bli och snart nog blir det ens vana! 

För att hindra rynkor att uppstå 
bör man hålla huden smidig och 
mjuk, något som lämpligast åstad
kommes genom ingnidning av lano
lin. 

Uppstreckningar i huden och ryn
kor behandlas med massage. Ryn
korna mellan ögonen håller man i 
tukt genom att hårt prässa fingrarna 
mot dem. Därefter stryker man, an
vändande ett par fingrar på vardera 
handen, med fingertopparne pann
huden från näsroten och utåt tinnin
garna. Söm lämpligt medel mot de 
vågräta linier, som så lätt uppstå 
i pannan, rekommenderas massage 
med fingertopparna i riktning från 
ögonbrynen och uppåt hårfästet. 
De vanställande rynkorna från näs
borrarne och ned till mungiporna 
behandlas med massage, vilken ut
föras icke med fingertopparne utan 
med hela fingrarna och i rörelser 
från näsborrarna, i en halvcirkel upp
åt öronen till. 

Svårast, att få bukt med är det 
nät av smårynkor som bildar sig vid 
Ögonen. Huden vill här gärna bliva 
torr, mister sin spänstighet och blir 
som följd därav full ined fina ryn
kor, vilka gå kors och tvärs. De 
s, k. kråkfötterna, rynkorna i de 
yttre ögonvrårna, böra masseras 
med fingertopparna i små fasta cir
kelrörelser och mot "påsarna" under 
ögonen använder man lätta stryk
ningar från den inre till den yttre 

ögonvrån. 
Att vårda sitt utseende och göra 

det bästa av det är ej fåfänga. Det 
är en tillgång som betyder mycket 
både för lyckan ocih framgången i 
livet, icke minst inom arbetslivet. 

é .Ü. 
r a ö n h t g é f c t y t å  
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Underbetyget. 
En utländsk kollega har gjort en 

rundfråga till sin läsekrets angående 
den första kärleken och dess värde. 

Svaren ha i allmänhet, icke utfallit 
till den ifrågavarande känslans 
favör. 

— Jag 'förklarar emfatiskt, bedy-
îar en ung dam, att den "första" 
kärleken icke är den bästa. Den är 
oerfaren, oresonlig, svartsjuk och 
mycket självisk. Endast erfarenhe
ten kan lära. oas vad verklig kärlek 
är, endast erfarenheten visa dess vär
de. Den första kärleken bygger för 
mycket på yttre förhållanden. Den 
mogna kärleken är en förening mel
lan hjärtan och själar. 

En annan skriver: 
Det ligger något bedårande i den 

första kärleken. Den förvandlar 
som genom ett trollslag hela världen, 
gör den till ett féeri — för stunden! 
Men den bästa kärleken är den icke. 
Den är en känslans lek. Sann kär
lek är på ett helt annat sätt djup och 

varaktig. 
— Den första kärleken, förklarar 

en tredje, är icke den bästa, men den 
mest underbara, den mest överväldi
gande. På ungdomens och romanti
kens strålands vingar lyfter den oss 
till oanade höjder av sällhet och lyc
ka för att sedan, utan fallskärm, låta 
oss störta ned. till jorden igen. 

—• Den första kärleken, påstår en 
fjärde, har för högt spända, förvänt
ningar och ställer därför alltid den 
älskade på en piedestal. Och när 
han eller hon visar sig ovärdig denna 
höga. position då — inget förbar
mande! Allt är slut! 

Ett femte svar lyder: — Den för
sta kärleken förtäres av sin egen eld. 
Ju häftigare passion, dess större 
askhög av sorg efterlämnar den. 

— Den första kärleken, anser en 
sjätte, duger icke till grundval för 
ett äktenskap. Dess utbrott är för
lagd till den tidiga outvecklade ung
domen. Mycket unga makar äro 
dömda, att i fortsättningen växa ifrån 
odh bli främlingar för varandra. 

En ironisk stämma förklarar till 

sist: 

— Den första kärleken doftar ro
sor. Dess minne skall leva evigt i 
ljusomstrålad glans, såvida den — 
icke leder till giftermål! 

Ett nytt år stundar 
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T jag menar icke så. Vi ha 

îat' v^nner ,oc^ ia» ^iar hop-
• att -vi skulle kunna bli ännu 

niera, f •• 
o

or varandra. Jag medger, att 

viss förstå, att det fanns 
M ' ^nc^er * vägen härför, och jag 

en v^ss man namn 

det'h är iniblandad i saken.' Men 

L îe^a ^ar förefallit mystiskt. Hon 
låtu • 

varit anai att det egentligen 
V sin egen vilja hon givit 

Crri 
S1tt löfte. 

leve Nekade jakande utan att 

det ibarska luttrycket i hans ansikte 

förändrades. 
— Och vad önskar ni av mig? frå

gade han. 
— Jag hoppades, att ni skulle för

klara en del säker, som jag inte för
står. Jag håller mycket av Lilith 
och jag bar anledning tro, att mina 
känslor äro besvarade. Men icke 
destomindre förkastar hon mig för en 
man, som jag med visshet vet icke 

betyder något för henne. 
Vet ni ingenting mera. än vad 

ni niu berättat för mig? 
— Jo, .svarade Mallory, men jag 

behöver få veta ännu mera. Kan ni 
icke meddela mig något? 

Jag kan endast säga er, att det 

klokaste ni kan göra är att gå till 
henne själv och be henne berätta er 
hela. historien. Jag har ingen befo
genhet att förråda vad hon måhända 

önskar behålla för sig själv. 
Mallory kände sig ibåde harmsen 

och rådvill. Efter ett ögonblicks 

tyst överläggning sade han: — .lag 
har just ingen lust att. gå tillbaka, 
till Old Court, och även om jag gjor
de det, är det troligt att jag inte 
bleve mottagen. Jag kan inte til 1 -

tvinga mig inträde lika litet som an
vända Smiths metoder. 

Vid ljudet av detta förhatliga 
namn ryckte både Grieve ooh sir 

George till. 
— Den skurken! utbrast sir 

George. 
— Vet ni, om den där slyngeln 

fortfarande uppehåller sig på Old 
Court? frågade hr Grieve intresserat. 

— Det har jag ingen aning om, 
svarade Mallory. Jag besökte de 
båda damerna i eftermiddags och 
träffade dem båda två, men Smith 

såg jag inte till. 
— Han gömmer sig för mig, brum

made Grieve. 
— Tror ni, att han alltjämt vistas 

här på trakten, frågade Mallory. 
—• Jag vet inte vart han tagit vä

gen. Antagligen är han i London. 
Kanske de båda damerna också 

rest härifrån! 
Det var Mallory som under häftig 

sinnesrörelse utropade dessa ord. 
Han hade plötsligt erinrat sig Li-
lithiS fruktan att han, Mallory, och 
sir George skulle sammanträffa. Hon 
måste ha förstått, att ett sadant sam
manträffande med det snaraste 

skulle äga rum. Kanske hade hon 
av fruktan för dess följder flytt — 

— Jag iföljer ert råd, sade han i 
avmätt ton till Grieve. Jag beger 
mig till Old Court. 

Sir George Paradine brast i skratt. 
— Jag slår vad, att det är för 

isent, utbrast han. Så som händel
serna utvecklat sig böra de ha för
stått att spelet är förlorat och vid 
det här laget tillsammans med Smith 
ha skuddat Old Courts stoft av sina 
fötter. 

Det skorrade illa i Mallorvs öron 
att på detta sätt höra Smiths namn 
nämnas i samband med de båda da
merna, och rädd att förgå sig tog 
han ett hastigt avsked samt lämnade 
rummet. Men innan han hunnit ned 
för yttertrappan, hörde han de båda 
herrarne komma efter, och då han 
kam ut på landsvägen upphanns av 
baroneten, som förtroligt stack sin 
arm under hans. 

— Har ni något emot att vi följa 
med? frågade han vänligt. A i äro 
också intresserade i den här saken, 
något som ni sedan skall få förkla

ring pa. 
Mallory var alltför överraskad 

för att finna några invändningar och 
i nästa ögonblick intog Grieve plat
sen vid hants andra sida. samt följde 

med utan att säga ett ord. 
Då de nådde korsvägen, stannade 

sir George. 
— Olm vi för säkerhets skull först 

skulle gå till stationen? föreslog han. 
Det har icke gått något tåg sedan 
Mockan ett. Ha de månne kunnat 

taga det? 
— Nej, de voro hemma vid tre

tiden, förklarade Maillory. 

— Om de ämna fara med sex och 
femton kunna vi ännu hinna före

komma det. 

Mallory kände sig illa till modis. 
Voro de icke snarare en samling de
tektiver, som följde den kvinna han 
älskade i hälarne än vänner som ville 
hjälpa henne? 

De tre herrarna fortsatte sin väg 
umder tystnad. Då de kommo fram 
till stationen, var tåget ännu inte 
inne. 

Utkomna på perrongen sågo de 
längst iborta. ett par, en man och en 
kvinna. Hr Grieve utstötte ett sakta 
rop. Mallory såg från honom och 

bort till paret, men ;nu syntes endast 
kvinnogestalten. 

— Vad står på? frågade sir 
George lågmält. 

— Jag tyckte nästan jag såg' 
Smith, svarade Grieve och började, 
följd av de båda andra, raskt gå per
rongen framåt. Den unga dam, som 
väckt deras uppmärksamhet, var 
verkligen Maud Bamber. 

Mallory hälsade: — Goddag, frö
ken Bamber! 

Man kunde förstå, att hon helst 
velat förbli obemärkt. Hon såg blek 
och upprörd ut. Mallory s intresse 
var emellertid väckt. 

— Ämnar ni er in till London? 

frågade han. 

— Ne-ej, inte så långt. Endast 
till närmaste station, svarade hon i 
rätt avvisande ton. 

— Ha;r ni träffat fru Ames och 
hennes dotter i dag? frågade han. 

En blossande rodnad sköt upp i 

hennes ansikte. 

— De där människorna intressera 
mlig inte alls, svarade hon häftigt. 
Jag önskar inte vidare räkna dem 
till min bekantskapskrets. 
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rekommenderats till regeringarnas 
underskrift. För att den där före
slagna nya internationella rättsord
ningen skall få laga kra.ft fordras 
först och främst att protokollet i öre 
den 1 maj 1925 undertecknas av 
minist tre bland stormakterna: Eng
land, Frankrike, Italien och Japan, 
och dessutom av tio bland Nationer
nas Förbunds medlemmar. Om detta 
villkor upp fyll es kommer en. allmän 
konferens för nedrustning att hållas 
under juni månad 1925, och först om 
denna får positivt resultat komma de 
nya bestämmelserna att med bindan
de kraft inflyta i förbundspakten. 

Den bärande principen i detta för
slag är att krig för framtiden shall 
betraktas som. brott. Det har ej varit 
så förr. Man har även inom Natio
nernas Förbund under vissa förhål
landen betraktat krig :som någonting 
tillåtet och därigenom i princip god
känt kriget. Nu har man kommit 
därhän att kriget under inga förhål
landen anses berätigat, och den svår
lösta och viktiga skuldfrågan vill 
man lösa genom att betrakta angri
paren såisom den som är skuld till 

kriget. 

När en stat hotar med angrepp el
ler anfaller en annan utan att anlita 
medling och skiljedom, eller i trots 
av en skiljedom eller ett enhälligt 
rådsbeslut, äga förbundsståterna 
utan vidare skyldighet att gå till ak
tion mot. den brottslige med härför 
avsedda vapen, ekonmiska, och i vär
sta fall militära s. k. sanktioner. 
Med ekonomisk sanktion menas av
brytande av handels- och andra för
bindelser med det fredsbrytande lan
det. Militära sanktioner äro också 
vid behov obligatoriska, men inträ
da icke annat än för att möta en 
orostiftares angrepp med förbundets 

maktmedel och på dess uppdrag. 
Det är naturligt att detta förslag 

kommer att stöta på motstånd från 
nationalistiskt håll, och vi få ej hel
ler förbise den kritik som kan resas 
ur pacifistisk synpunkt. Den förra 
kategorien, d. v. s. de som alltjämt 
tro, att de bästa garantierna för ett 
lands fred och oberoende ligger i en 
nationell politik, baserad på en bister 
isolering, känna sig givetvis icke 
hänförda över en kooperation enligt 
formeln: en för alla och alla för en. 
På detta håll är det den nationella 
självbestämmanderätten och suverä
niteten, som känner sig hotad. Den 
pacifistiska opinion, som kan tänkas 
uppstå mot de militära sanktioner, 
som ju utgöra konsekvensen av det 
framlagda förslaget, beror åter på 
att man från .det hållet torde ha vän
tat någonting annat och högre av 
Nationernas Förbund. Man hade 
tänkt sig en sådan utveckling av för
bundets moraliska auktoritet, att 'den 
kunde åstadkomma en omvandling 
av människornas sinnen hän emot en 

Brand-  och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

fullständigt etisk och moralisk av-
rustning. Man hade velat avskaffa 
bestraffnings- och repressaliiemomen-
tet på samma sätt som de moderna 
pedagogerna avskaffat skolagan. 
Och vi finna nu i stallet, att våldets 
tid ingalunda är förbi, att vi allt
jämt måste räkna med dess tillämp
ning som en yttersta konsekvens vid 
mellanfolkliga uppgörelser. Krigets 
våld skall brytas med ett våld, som 
står i fredens tjänst. 

Det som vunnits är dock säkert 
det mesta som kunnat vinnas för 
närvarande. Målet är inte uppnått, 
men Nationernas Förbund har an
visat en etapp på vägen till världs
freden. 

Nu förhåller det sig nog så att 
protokollets utsikter att redan nu 
vinna, allmän anslutning äro gan
ska tvivelaktiga. Det var målsmän
nen för en ny politik, bärarne av fre
dens och folkförbundets idéer, som 
väntades i Englands och Frankrikes 
regeringar infria det verk de själva 
påbörjat i 'Genève. Denna riktning 
sitter inte längre' vid makten i det 
stora brittiska, riket. Den konserva
tiva regering som utgått ur valen 
har inte samma ansvar att fullfölja 
fredsverket som MacDonalds rege
ring hade. T Frankrike väntar den 
Poincaréska politiken bara på ett 
lämpligt tillfälle att återta lednin
gen. Tysklands inträde i förbundet, 
som är av sådan vikt för freden, före
faller också mera ovisst än det gjor
de för några månader sedan och 
Amerika har genom det förbundsfi
entliga. presidentvalet ställt sig än 
mer avvisande till varje permanent 
politiskt samarbete imed Europa. 

Och dock är det alla fredsvänners 
fasta hopp och förtröstan att något 
för praktisk politik vägande skall 
utgå ur Genèveprotokollet. Så djupt 
och allmänt är ändå freds- och skil
jedomstanken rotad både i den ang
losaxiska världen och i de små län
derna, att det frö som såtts i Genève 
inte kan förtorka och förtrampas. 

Genèveprotokollet må antagas el
ler förkastas — fredsvännerna skola 
dock hålla klart för sig att deras 
rörelse genom N. F. fått ett kraf
tigt handtag. Det är dock den väs
terländska folkopinionen, den fredli
ga civilisationen som här sagt sitt 
ord och det ordet kan ej i längden 
förklinga ohört. Innebörden av 1924 
års kongress är denna: 

Kriget har berövats varje spår av 
glans och ära, varje skymt av hero
ism och berättigande. Det är ett 
brott likvärdigt med mord och stöld 
i det civila livet. Denna .klart ut
tryckta princip ger fredsvännerna 
större anledning än någonsin att 
sluta upp kring Nationernas För
bund. Det sista beslutet har tydligt 
ådagalagt att de femtiotre stater som 
tillhöra förbundet äro övertygade om 
nödvändigheten av världspolitikens 
omläggning på fredens grund. 

Livets sårig. 

Vi sutto fyra stycken vid ett vac
kert dukat bord. Från de fantas
tiskt formade lamporna runt taket 
flöt ett dämpat gyllene sken ut över 
salen, vars alla bord voro upptagna. 
Vaktmästarne ilade med fyllda bric
kor ljudlöst över mattorna eller lyss
nade, stödda mot väggen eller en pe
lare, én smula själsfrånvarande till 
musiken, som oförtrutet spelade 
"Grevinnan Mariza". 

Stämningen borde varit god. Var 
den god? Vid vårt bord talades om 
depressionen och om allt annat led
samt som är i tiden. 

Och av uppsynen att döma talade 
man om precis detsamma vid de an
dra rikt försedda borden. Trots väl
mående svällande nackar, klädningar 
från de bästa modesalongerna, vin
glas och allt. 

En timme senare möter jag någon, 
som kommer från en trakt ute på 
landet, en trakt med dålig åkerjord 
men med ståtliga ljungklädda berg 
på vilkas högsta krön man under
stundom ser den vackra silhuetten av-
ett rådjur, .stora, mossar över vilka 
älgen skrider, milsvida högtidligt su
sande skogar -och i deras famn leende 
himmelsblåa sjöar. 

En underbar trakt! Och när hon 
som jag möter berättat allt ovi/ktigt 
men, ack, så roligt därifrån frågar 

jag henne: 
— Och hur har ni det eljes där 

ute? 
Då svarar hon dessa märkliga ord: 
— När jag kom ut på trappan i 

morse och såg solen gå upp över sko
gen jublade jag av fröjd! 

Låt mig berätta vem hon är, denna 
som jublade av fröjd! 

En helt enkel kvinna, av folket. 
Den trappa hon stod på har tre smala, 
litet sneda steg och de leda upp till 
en förstuga, som ni måste buga er 
in i. Där innanför finns ett enda 
rum och ett kök med plats knappast 
för en spis och ett bord. 

Det är nämligen bara en liten, li
ten stuga och mycket gammal. Den 
röda färgen är blekt av ålder och 
brädbeklädnaden här och var litet 
illa åtgången av väder och vind. 

Denna lilla stuga är icke till fullo 
betalad, tegarne som höra till -den äro 

magra och stupa brant och oländigt 
ned i dalen. Det är vattensjukt där 
nere i djupet, gärdesgårdarne stå för 
fa.ll och det råder arbetslöshet på 

trakten. 
Men när denna kvinna, som bör

jar sin arbetsdag medan vi ännu 
ligga i vår bästa sömn och som skall 
sluta den först långt in på kvällen, 
när hon träder ut på stugtrappan den 
nya dagen till mötes, tänker hon inte 
på allt detta vilket borde ligga bly-
tungt på hennes sinne. Hon ser i 
stället solen gå upp över skogen, hon 
hör tupparne gala i de små grann
gårdarne, där kaffepannan puttrar 
på spisen, hon känner vinden blåsa 
milt och varligt, hennes blick famnar 
en blå himmel, hon ser långt bort 
genom dalen åkrar och gärden «om 
inte äro hennes och jublande av fröjd 
hälsar hon den nya dagen! 

Medan vi — — 
Crayon. 
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äktenskaps-
marknaden 

jNtâgra reflektioner. 

Av EDITH MACMILLAN. 

Tiden är icke god för kvinnorna. 
Trots kvinnorörelse, kommunal och 
politisk rösträtt, rätt till arbete o. s. 
v. är deras ställning verkligt prekär. 
Konkurrensen på arbetsmarknaden 
är oerhörd, det blir allt svårare att 
komma in på de olika, yrkesområdena 
och allt lättare att utvisas därifrån. 

Och äktenskaipsmarknaden börjar 
bli flau på ett oroväckande sätt. 

För några nummer sedan omnämn
des i denna tidning, att man i Eng
land känner oro inför den minskade 
lust männen visa att gifta sig. Det 
kan tilläggas, att man även i Tysk
land klagar över samma tidsiförete-
else. Icke häller i Amerika synes 
det vara bättre ställt. 

Ett märkligt tidens tecken är att 
den gamla amerikanska kvinnosaks
tidningen "Woman Citizen" i ett av 
sina senaste nummer tagit till orda i 
ämnet och indirekt ger de unga flic-

VISKAF 
G U M M I  K L A C K A R  

-<É>-

PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

OC7budßLsan 
Hovjuvelerare. Ö. Harting. 41. 

Dö ga kvinnliga honorar. 

De största lönerna inom kvinno
världen utkvitteras antagligen av 
filmstjärnorna. Vilka 'enorma, in
komster de ha visas av de skatter 
de erlägga. Mary Pick ford betalar 
i skatt 2,400 dollars, oändligt distan
serad av Constance Talmadge, som 
har en debetsedel på 10,000 dollars, 
och ännu mera av Pola Negri', som 
skattar 14,000 dollars. 

Ö V E R L Ä G S N A  
i KVALITET DÄRFÖR 

B I L L I G A S T  

»s/cafcf; 

SKAN DI N AVIS KA GU M MI AKTI E BOLAGET. VIS KAFORS 

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

V I S K A F O R S  
Oummiklackar till fabriks|)riser. 

korna en vink att ägna saken upp
märksamhet samt att en smula över
tänka hur deras oldmödrar på ett 
lyckligt sätt ordnade upp denna dock 
livsviktiga ifråga. 

Tidningen stöder sig icke på nå
gra statistiska uppgifter om sjun
kande äktenskapsfrekvens men fin
ner det dock klarlagt, att inom olika 
samhällsgrupper män och kvinnor 
numera planlägga sina liv som om 
varje tanke på äktenskap vore full
ständigt utesluten. Det har blivit 

för dyrt att gifta sig! 
Sedan tidningen betygat, att den 

anser ett liv utan äktenskap såsom 
fattigt och otillfredsställande för bå
de man och kvinna, kommer i en ny 
liten artikel följande uttalande: 

"På tal om äktenskap tro vi, även 
om kärleksnovellerna berätta mot
satsen, att den unge mannen, så långt 
ifrån att vara den eldige giljaren, 
behöver lite hjälp av den unga flic
kan för att komma sig för med ett 
frieri. Detta är icke ett nytt tidens 
tecken. Våra mormödrar kände väl 
till detta förhållande, och dåtidens 
flickor fin.go lära sig koketteriets 
konst. Att skaffa sig en äkta man 
var den mest respektabla, sysselsätt
ning en ogift kvinna i den gamla go
da. tiden kunde ägna sig åt. ooh flic
kornas uppfostran och utbildning in

riktades härpå. 
Den unga flickan av i dag serve

ras i romaner och veckopublikationer 
sentimentalt skräp om den unge man
nen och hans mottaglighet för hen
nes charm. Man inbillar henne, att 
det någonstädes lever en man, som 
är förutbestämd för henne, och att 
Ödet en vacker dag skall sända ho
nom till henne, och att han skall va
ra hennes drömmars förkroppsligade 
hjälte. Naturligtvis måste hon vara 
skön som en uppenbarelse, och för att 
hon skall bli sådan måste hon an
vända en viss sorts hudkräm, en viss 
lorts tvål och vissa försköningsmedel. 

Allt detta är emellertid till ringa 
nytta, när det gäller giftermål och 
Ödet visar sig föga intresserat av att 
föra fram den rätte mannen. Den 
till karaktären gedigna modärna 
flickan har icke lust att som ett tids
fördriv ägna sig åt fästmansjakt. 
Hon vill inte gå smygvägar och 
skick och bruk gilla ännu icke ett 

mera öppet tillvägagångssätt. 

På denna punkt tar man alltför 
ringa hänsyn till det faktum, att 
män rätt och slätt äro uppvuxna, sma 
pojkar, att de äro blyga i sitt för
hållande till kvinnorna och sakna 
initiativ. Det modärna livet gör det 
också allt svårare för unga män och 
unga kvinnor att träf fas under enkla 
sunda förhållanden, där de kunna 
lära känna, värdera och älska- var

andra!" 
Punkt och slut och reflektionerna 

få göra sig själva! 
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T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering hos 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Begär alltid 
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M ERKUR T VALEH 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

Kvinnliga uppfinnare. 

Byråchefen i Förenta staterna- ar 

betsdepartement miss Mary Anier 

son. tidigare värmländska bomdfte 

kan Maria Andersson, amerikan-
tjänstflicka, och fabriksarbete) ^ 

men nu, som sagt, byråchef we 

60-tal underlydande tjänstemän a 

utgivit ett. värdefullt oc\ 

sammat arbete -om iipp I iiiiii^1''^ 
da av amerikanska kvinnor. e * 
uppfinningar hava, enligt; am- ^ 
tentverkets rapporter, under 

naste åren blivit allt talll^ar ^ 
sinnrikare samt ansluta sig 

möjliga områden, JÜ1 he®® årds. 
särskilt köket, lantbruk, t»dg ^ 
ekötsel, den kemiska inclus n . 

til industrien, transportât, 

rurgien m. m., ni. ni. 
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Offentliga nöjen. 

Stora Teatern.  
Varje 

FBlHE' 

afton kl. 8 : 

itsbrödekna. 

I orensbergsteatern. 
l afton kl. 8 : 

icKokna gyurkowics. 
^stspel av Ferenc Herczeg. 

bongens största lustspelssuocès. 
Stormande jubel. 

Mya Teatern.  
Rr Söndag kl. 1,80 

... 190:de ocli sista, gången: 

BARKEN MARGARETA. 
Varje afton kl. 8 : 

SORGLUSTIGE BARBERAREN. 
1 

Lilla Teatern.  
«"inlag W. 1>30 Billighetsmatiné : 

jAG GIFTA MIG — ALDRIG! 
Varje afton kl. 8, 

Lördag och Söndag kl. 7 ocli 9: 

enT SJÖMAN KOMM KR IIEM. 

Varför stam
mar man? 

En utländsk institution, som har 

(ill specialitet att behandla rubbnin
gar i talförmågan, har bland sina 
fem tusen fall haft tre tusen fall av 

stamning. 

Många av patienterna hava varit 
angripna på det mest egendomliga 
sätt. Det har visat sig, att många, 
stammande "stammat" också på pia
no och andra instrument. De ha-
lakat upp sig på en tangent och an
slagit den kanske ett dussin gånger 

i följd. 

En person som stammar kan uttala, 
varje ljud i språket och ibland talar 
lan flytande och lätt. När han är 
lugn stammar han inte, men vid varje 
sinnesrörelse förlorar han herraväl
jet över sitt. talorgan. Han är myc-
let känslig och ett lätt byte för sin
nesrörelser. 

fin av patienterna meddelade sana
toriets chef, professor Buranelli, att 
ka s.tammat ohjälpligt i trettio års 
tid med början i skolan. Hans för
äldrar och lärare hade uppmanat ho
nom att med viljeansträngning för
söka Övervinna det onda, det sämsta 
råd isom i detta, fall kunde ges. Här 
kan nämligen viljan ingenting ut
rätta men fantasien så, mycket mera. 
Nämligen tanken, föreställningen, 
tron att man kan tala felfritt, även 
i andra, personers närvaro! 

Den omtalade följde emellertid det 
dåliga- rådet, spände till det yttersta 
sin vilja, och band därigenom sin 
uppmärksamhet vid det onda, vilket 
l)lev .allt mera svårartat. 

Professor Buranelli botade honom. 
Han bad honom berätta om sina re-
s°r och ämnet såväl som åhörarens 
lugna, roade intresse kom patienten 

så fullkomligt gå upp i skildrin-
S®, att han totalt glömde att stam-
tta. Försöket upprepades med sam

ma lyckliga resultat inför flera åhö

rare. Up pmä rksa mg jord på detta 

faktum greps patienten både av över

raskning och glädje. Han hade fått 

bevis på att han kunde tala utan att 

stamma. Denna visshet ingav ho

nom förtröstan och självtillit. En 

kort e f te rb eh and ling och stamningen 
var för alltid borta. 

En annan person, som led av en 
ohyggligt svår stamning och abso
lut förnekade möjligheten av att bli 
frisk, blev frisk därigenom att han 
under ett av Buranelli med list fram
kallat häftigt vredesutbrott (den 
sjuke var av kolerisk natur) sökte 
utlösning för sitt raseri i ett flytande 
ocih vältaligt ordflöde utan att en 
enda gång stamma. Buranelli gjorde 
honom uppmärksam härpå — den 
sjuke som glädjestrålande räckte ho
nom sina händer till försoning trodde 

nu på sitt tillfrisknande. Efter ett 
halvår utskrevs han som botad. 

I många, fall kan man leda stam
ningen tillbaka till en bestämd till
dragelse, vanligen i barndomen. Nå
got har hänt, som häftigt skrämt 
barnet. Skrämseln glömmes, men 
stannar kvar i undermedvetandet som 
rädsla för ett ord eller för ett ljud, 
som står i samband med den olyck
liga tilldragelsen. 

Ett fall i barndomen, förenat med 
stark rädsla, kan t. ex. så angripa 
organismen att vederbörande sedan i 
hela sitt liv kommer att stamma på 
ordet "fall" eller på alla ord, i vilka 
bokstaven "f" ingår. 

Vid detta slags stamning måste 
man på analytisk väg genom frågor 
söka nå fram till själva det ondas 
rot, få tag i denna dolda fruktan, 
klarlägga den för patienten och där
med befria honom från den. 

Den stammande lider av rädsla 
för sitt onda, av brist på självför
troende. Försök inte att väcka hans 
energi och viljekraft utan inge "ho
nom hoppfulla, tankar. Lyssna lugnt 
och intresserat till vad han berättar. 
Det viktigaste är att han glömmer 
.sig själv, i vilket fall stamningen 
uteblir. När så sker skall han åter 
fatta mod, tro på sitt vederf ående och 

till sist bli frisk. 

från tmnnovärlden. 

Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet har under tiden 
7—13 jan. en upplysningsvecka i 
Stockholm. Föredragen och diskus
sionerna röra sig om politiska, eko
nomiska, sociala och etiska ämnen, 
vilka äga samband med världsfre
dens idé och praktiska innebörd. 
Bland mängden av föredragshållare 
finnas ett stort antal kvinnor, frk 
Matilda Widegren, fruarne Mia 
Leche-Löfgren, Elin Wägner och E. 
Broomé, fröken Kerstin Hesselgren, 
rektor Anna Sörensen m. fl. 

En kvinnlig idrottsriksdag har un
der veckan hållits .i Stockholm. An
ordnare har varit Svenska kvinnors 
centralförbund tör fysisk kultur. 
Till mötets ordförande utsågs gym-
nastikdirektör Karin Karling, Göte
borg. Mötet hade samlat många del
tasrare från landets olika delar. 

Varför faras 
ansiktet? 

Ett ansikte med fulltständigt slät 
hud och utan linjer förefaller själ
löst och ointressant. Bakom denna, 
låt vara i sig själv vackra men ut
tryckslösa yta måste dölja sig en
fald, lättja och slapphet. Hur myc
ket ett utseende förlorar på att alla 
ansiktets linjer och avskuggningar 
utplånas visas bäst av för starkt re
tuscherade porträtt. Den för star
ka retuschen tar bort själva uttryc
ket, karaktären i ansiktet. Det är 
inte de döckvackra utseendena blic
ken hälst söker. 

Men å andra sidan äro de för 
skarpt framträdande ansiktslinjerna, 
de s. k. rynkorna, utomordentligt 
farliga fiender till den kvinnliga 
skönheten. Tag t. ex. ett porträtt av 
en ung och vacker kvinna och förse 
det med ett par veck mellan ögonen, 
två vågräta, linjer i pannan samt de 
två kända vecken från näsborrarne 
ner till munnen. Med dessa sex små 
streckar är det unga blomstrande ut
seendet förvandlat till en gummas 
härjade ansikte. 

Men mellan dessa båda ytterlig
heter ligger ett mellanstadium, på 
vilket den om sitt utseende angeläg
na bör hålla sig. 

Den första ungdomens släta hy kan 
icke bevaras livet ut. Strecken, ryn
korna, vecken skola, när tiden är 
inne, icke dröja att infinna sig. In
gen hudcreme, ingen massage kan 
förhindra deras ankomst, inga skön
hetsmedel dölja dem, när de en gång 
infunnit sig. 

Men de kunna hållas i schack! 
Man kan hindra dem att linjera upp 
ansiktet till en bedrövlig ruin av för
gångna dagars skönhet och i stället 
förmå dem att endast liksom avskug-
ga ansiktet, gör,a det uttrycksfullt 
och vackert ända in i den sena ålder
domen, återspeglande den sjunkande 
levnadsdagens stilla rofyllda behag. 

Kvinnor med ett lättrörligt, liv
ligt och obehärskat sinnelag äro 
framför andra utsatta .för att redan 
tidigt få rynkor. Varje stark själs
rörelse sätter ansiktets muskler och 
därmed även huden i rörelse. Käns
lan av förvåning kommer pannhuden 
att lyftas uppåt i ett par lätta veck, 
vreden för tillsammans ögonbrynen 
i en skarp rynka, missnöjet och leds
naden giva mungiporna en dragning 
neråt. Dessa rörelser upprepas åter 

Vill Ni göra affärer i det livs
kraftiga Småland, söker Ni den 
förträffliga småländska arbets
kraften, idealisk både för hus-
och hem, fabrik och kontor, då 
är den absolut säkraste vägen 

S M Å L A N D S P O S T E N  
som har provinsens största upp
laga, ja en av de största i sven

ska landsorten : 

13,157 .16,600 
i postupplaga i totalupplaga 
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ooh åter, huden invänjes i dem, bry-
tes liksom sönder, och en vacker dag 
skönjas några svaga uppstreckningar 
i huden, vilka efter hand framträda 
allt skarpare och förvandlas till all
tid kvarstaende veck och rynkor. 

Men även till personer med fleg-
mat.iskt lynne komma rynkorna så 
småningom och markera det sävliga 
och indolenta i deras natur. 

Rynkor uppkomma av sjuklighet, 
olämplig föda., sömnlöshet, vanan 
att grimasera, att rynka ögonbrynen, 
höja på pannhuden, draga ner mun
giporna samt vidare av att man, på 
gund av närsynthet, kniper ihop 
ögonen. Kvinnor, so,m genomgå av-
magringskurer, få vanligen som "på-
bröd" till sin smärta figur djupa 
ansiktsstreck och rynkor. Hullet har 
minskats och den nu för stora huden 
har ingenting annat att göra än att 
falla ihop i veck. 

Vill man slippa att i förtid få 
rynkor, är det första villkoret na
turligtvis, att man försöker undvika 
de orsaker, som framkalla dem. Det 
gäller alltså att söka hålla kroppen 
sund och spänstig medels enkel fö
da, motion och arbete, rekreation och 
tillräcklig sömn samt att i så stor 
utsträckning, som det låter sig göra, 
leva. friluftsliv, dock med undvikan
de av alltför stark köld och hetta. 

Komma vi så till grimaserna. I 
många fall äro de som ovan sagts, 
avspeglingar av inre stämningar, 
känslor av förvåning, retlighet och 
vrede. Kvinnorna släppa, gärna allt
för mycket efter för sina stämningar. 
En småsak kan gräma dem länge och 
djupt, de kunna reta sig på nästan 
ingenting, och en bagatell kan fram
kalla ett det häftigaste vredesut
brott. Denna brist på behärskning, 
dessa av de obetydligaste anlednin
gar ständigt återkommande häftiga 
sinnesrörelser sätta outplånliga mär
ken i de lättrörliga anletsdragen ge
nom de linjer ocih rynkor de strecka 
upp. Hur mycket av en människas 
inre kan man icke avläsa i hennes 
ansikte! Det finns ansikten som ut
stråla styrka, .självtukt, lugn ocli 
godhet, .men även andra, vilka på 
det mest öppenhjärtliga sätt skvallra 
oin ett otuktat och okultiverat sinne, 
en retlig, gnatig, häftig ooh elak na
tur. En människa sam ständigt 
lämnar fritt lopp åt sina känslor av 
misslynthet otih vrede skall, utom 
det att hon alltmer råkar i deras 
våld, isom en ofrånkomlig konsekvens 
komma, att få sitt ansikte lagt i miss-
lynthetens och vredens vanställande 

rynkor ooh veck. 
Men det finns också grimaser som 

man gör alldeles utan inre orsak och 
bara på grund av en dålig vana. 
Särskilt är detta fallet med pann-
rynkningarna. Man drar ihop 
ögonbrynen och höjer pannhuden, 

utan att man vet om det. Det är 
en vana man har fått och den hör 
till dem. som äro utomordentligt svå
ra att komma ifrån. Ett mycket bra. 
sätt är, att man. när man kan be
räkna att ha en stund för sig själv, 
gör en pasta av vanlig stärkelse och 
vatten och stryker över dels pannan, 
dels^ mellanrummet mellan ögonen. 
Denna pasta stelnar till en fast hinna 
som varje gång man utan att tänka 
därpå vill rynka pannan, genom sitt 
motstånd säger till ett bestämt: 
"Nej, låt bli det där!" — Man låter 
bli och snart nog blir det ens vana! 

För att hindra rynkor att uppstå 
bör man hålla huden smidig och 
mjuk, något som lämpligast åstad
kommes genom ingnidning av lano
lin. 

Uppstreckningar i huden och ryn
kor behandlas med massage. Ryn
korna mellan ögonen håller man i 
tukt genom att hårt prässa fingrarna 
mot dem. Därefter stryker man, an
vändande ett par fingrar på vardera 
handen, med fingertopparne pann
huden från näsroten och utåt tinnin
garna. Söm lämpligt medel mot de 
vågräta linier, som så lätt uppstå 
i pannan, rekommenderas massage 
med fingertopparna i riktning från 
ögonbrynen och uppåt hårfästet. 
De vanställande rynkorna från näs
borrarne och ned till mungiporna 
behandlas med massage, vilken ut
föras icke med fingertopparne utan 
med hela fingrarna och i rörelser 
från näsborrarna, i en halvcirkel upp
åt öronen till. 

Svårast, att få bukt med är det 
nät av smårynkor som bildar sig vid 
Ögonen. Huden vill här gärna bliva 
torr, mister sin spänstighet och blir 
som följd därav full ined fina ryn
kor, vilka gå kors och tvärs. De 
s, k. kråkfötterna, rynkorna i de 
yttre ögonvrårna, böra masseras 
med fingertopparna i små fasta cir
kelrörelser och mot "påsarna" under 
ögonen använder man lätta stryk
ningar från den inre till den yttre 

ögonvrån. 
Att vårda sitt utseende och göra 

det bästa av det är ej fåfänga. Det 
är en tillgång som betyder mycket 
både för lyckan ocih framgången i 
livet, icke minst inom arbetslivet. 

é .Ü. 
r a ö n h t g é f c t y t å  
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ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsefdreningens expedition. 

Kvinnornas SlälviijälpsKassa 
Sjuk- och Begravningskassa 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
g-öras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

Underbetyget. 
En utländsk kollega har gjort en 

rundfråga till sin läsekrets angående 
den första kärleken och dess värde. 

Svaren ha i allmänhet, icke utfallit 
till den ifrågavarande känslans 
favör. 

— Jag 'förklarar emfatiskt, bedy-
îar en ung dam, att den "första" 
kärleken icke är den bästa. Den är 
oerfaren, oresonlig, svartsjuk och 
mycket självisk. Endast erfarenhe
ten kan lära. oas vad verklig kärlek 
är, endast erfarenheten visa dess vär
de. Den första kärleken bygger för 
mycket på yttre förhållanden. Den 
mogna kärleken är en förening mel
lan hjärtan och själar. 

En annan skriver: 
Det ligger något bedårande i den 

första kärleken. Den förvandlar 
som genom ett trollslag hela världen, 
gör den till ett féeri — för stunden! 
Men den bästa kärleken är den icke. 
Den är en känslans lek. Sann kär
lek är på ett helt annat sätt djup och 

varaktig. 
— Den första kärleken, förklarar 

en tredje, är icke den bästa, men den 
mest underbara, den mest överväldi
gande. På ungdomens och romanti
kens strålands vingar lyfter den oss 
till oanade höjder av sällhet och lyc
ka för att sedan, utan fallskärm, låta 
oss störta ned. till jorden igen. 

—• Den första kärleken, påstår en 
fjärde, har för högt spända, förvänt
ningar och ställer därför alltid den 
älskade på en piedestal. Och när 
han eller hon visar sig ovärdig denna 
höga. position då — inget förbar
mande! Allt är slut! 

Ett femte svar lyder: — Den för
sta kärleken förtäres av sin egen eld. 
Ju häftigare passion, dess större 
askhög av sorg efterlämnar den. 

— Den första kärleken, anser en 
sjätte, duger icke till grundval för 
ett äktenskap. Dess utbrott är för
lagd till den tidiga outvecklade ung
domen. Mycket unga makar äro 
dömda, att i fortsättningen växa ifrån 
odh bli främlingar för varandra. 

En ironisk stämma förklarar till 

sist: 

— Den första kärleken doftar ro
sor. Dess minne skall leva evigt i 
ljusomstrålad glans, såvida den — 
icke leder till giftermål! 

Ett nytt år stundar 

Gr 1,0 M, EJ 
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T jag menar icke så. Vi ha 

îat' v^nner ,oc^ ia» ^iar hop-
• att -vi skulle kunna bli ännu 

niera, f •• 
o

or varandra. Jag medger, att 

viss förstå, att det fanns 
M ' ^nc^er * vägen härför, och jag 

en v^ss man namn 

det'h är iniblandad i saken.' Men 

L îe^a ^ar förefallit mystiskt. Hon 
låtu • 

varit anai att det egentligen 
V sin egen vilja hon givit 

Crri 
S1tt löfte. 

leve Nekade jakande utan att 

det ibarska luttrycket i hans ansikte 

förändrades. 
— Och vad önskar ni av mig? frå

gade han. 
— Jag hoppades, att ni skulle för

klara en del säker, som jag inte för
står. Jag håller mycket av Lilith 
och jag bar anledning tro, att mina 
känslor äro besvarade. Men icke 
destomindre förkastar hon mig för en 
man, som jag med visshet vet icke 

betyder något för henne. 
Vet ni ingenting mera. än vad 

ni niu berättat för mig? 
— Jo, .svarade Mallory, men jag 

behöver få veta ännu mera. Kan ni 
icke meddela mig något? 

Jag kan endast säga er, att det 

klokaste ni kan göra är att gå till 
henne själv och be henne berätta er 
hela. historien. Jag har ingen befo
genhet att förråda vad hon måhända 

önskar behålla för sig själv. 
Mallory kände sig ibåde harmsen 

och rådvill. Efter ett ögonblicks 

tyst överläggning sade han: — .lag 
har just ingen lust att. gå tillbaka, 
till Old Court, och även om jag gjor
de det, är det troligt att jag inte 
bleve mottagen. Jag kan inte til 1 -

tvinga mig inträde lika litet som an
vända Smiths metoder. 

Vid ljudet av detta förhatliga 
namn ryckte både Grieve ooh sir 

George till. 
— Den skurken! utbrast sir 

George. 
— Vet ni, om den där slyngeln 

fortfarande uppehåller sig på Old 
Court? frågade hr Grieve intresserat. 

— Det har jag ingen aning om, 
svarade Mallory. Jag besökte de 
båda damerna i eftermiddags och 
träffade dem båda två, men Smith 

såg jag inte till. 
— Han gömmer sig för mig, brum

made Grieve. 
— Tror ni, att han alltjämt vistas 

här på trakten, frågade Mallory. 
—• Jag vet inte vart han tagit vä

gen. Antagligen är han i London. 
Kanske de båda damerna också 

rest härifrån! 
Det var Mallory som under häftig 

sinnesrörelse utropade dessa ord. 
Han hade plötsligt erinrat sig Li-
lithiS fruktan att han, Mallory, och 
sir George skulle sammanträffa. Hon 
måste ha förstått, att ett sadant sam
manträffande med det snaraste 

skulle äga rum. Kanske hade hon 
av fruktan för dess följder flytt — 

— Jag iföljer ert råd, sade han i 
avmätt ton till Grieve. Jag beger 
mig till Old Court. 

Sir George Paradine brast i skratt. 
— Jag slår vad, att det är för 

isent, utbrast han. Så som händel
serna utvecklat sig böra de ha för
stått att spelet är förlorat och vid 
det här laget tillsammans med Smith 
ha skuddat Old Courts stoft av sina 
fötter. 

Det skorrade illa i Mallorvs öron 
att på detta sätt höra Smiths namn 
nämnas i samband med de båda da
merna, och rädd att förgå sig tog 
han ett hastigt avsked samt lämnade 
rummet. Men innan han hunnit ned 
för yttertrappan, hörde han de båda 
herrarne komma efter, och då han 
kam ut på landsvägen upphanns av 
baroneten, som förtroligt stack sin 
arm under hans. 

— Har ni något emot att vi följa 
med? frågade han vänligt. A i äro 
också intresserade i den här saken, 
något som ni sedan skall få förkla

ring pa. 
Mallory var alltför överraskad 

för att finna några invändningar och 
i nästa ögonblick intog Grieve plat
sen vid hants andra sida. samt följde 

med utan att säga ett ord. 
Då de nådde korsvägen, stannade 

sir George. 
— Olm vi för säkerhets skull först 

skulle gå till stationen? föreslog han. 
Det har icke gått något tåg sedan 
Mockan ett. Ha de månne kunnat 

taga det? 
— Nej, de voro hemma vid tre

tiden, förklarade Maillory. 

— Om de ämna fara med sex och 
femton kunna vi ännu hinna före

komma det. 

Mallory kände sig illa till modis. 
Voro de icke snarare en samling de
tektiver, som följde den kvinna han 
älskade i hälarne än vänner som ville 
hjälpa henne? 

De tre herrarna fortsatte sin väg 
umder tystnad. Då de kommo fram 
till stationen, var tåget ännu inte 
inne. 

Utkomna på perrongen sågo de 
längst iborta. ett par, en man och en 
kvinna. Hr Grieve utstötte ett sakta 
rop. Mallory såg från honom och 

bort till paret, men ;nu syntes endast 
kvinnogestalten. 

— Vad står på? frågade sir 
George lågmält. 

— Jag tyckte nästan jag såg' 
Smith, svarade Grieve och började, 
följd av de båda andra, raskt gå per
rongen framåt. Den unga dam, som 
väckt deras uppmärksamhet, var 
verkligen Maud Bamber. 

Mallory hälsade: — Goddag, frö
ken Bamber! 

Man kunde förstå, att hon helst 
velat förbli obemärkt. Hon såg blek 
och upprörd ut. Mallory s intresse 
var emellertid väckt. 

— Ämnar ni er in till London? 

frågade han. 

— Ne-ej, inte så långt. Endast 
till närmaste station, svarade hon i 
rätt avvisande ton. 

— Ha;r ni träffat fru Ames och 
hennes dotter i dag? frågade han. 

En blossande rodnad sköt upp i 

hennes ansikte. 

— De där människorna intressera 
mlig inte alls, svarade hon häftigt. 
Jag önskar inte vidare räkna dem 
till min bekantskapskrets. 
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.(Ettertryck förbjudes.) 

något om mjölkdroppar 
såsom övervakntngsställen för späda barn. 

Av Doktor AXEL HÖJER. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

I. 

Det har för några tiotal år sedan 
varit och är ännu på vissa håll den 
meningen förhärskande, att vården 
av späda barn hör till de ting. som 
ske automatiskt, reglerade av mo
derns och släktens instinkter, och att 
där dessa i något fall icke räcka till, 
traditionen, sådan den kommer till 
uttryck i äldre kvinnors råd, bör 
fölias. Denna mening har ännu de 
sorgligaste fölider för de späda bar
nen. Läkarna kunna ofta konstate
ra det, när det är för sent. Här 
följa några exempel på scener och 
samtal, som runt Sverige åter och 
åter förekomma. 

1) En moder infinner sig å mot
tagningsrummet med ett barn, som 
sjuknat i influensa med lunginflam
mation. Barnets av "engelska sju
kan" missbildade, mjuka bröstkorg 
och nedsatta motståndskraft gör ett 
tillfrisknande mindre troligt. Läka
ren, som i förväg anar svaret, kan 
icke låta bli att skaffa sig visshet 
och frågar: "Har Ni inte sett att 
barnet lidit av engelska sjukan?" 
"Jo", svarar modern, som genast 
uppfattar den i frågan dolda före
bråelsen och är glad att kunna till
bakavisa den, "jag har också låtit 
smörja honom hela våren!" — Tron 
på de smörjande gummornas urgamla 
kur står hos en stor del av folket 
fast och berövar årligen många barn 
hälsa och liv. Vi kunna lägga mär
ke till att Trafvenfeldts eldsalva är 
sammansatt av en berömd barnlä
kare. 

2) Det begäres, att läkaren skall 
utskriva dödsattest för ett sju måna
ders barn, som dött efter att i tre 
veckor hava lidit av svår diarré. Lä
karen frågar: "Varför har Ni icke 
sökt i tid?" Svar: "Vi trodde det var 
för tänder och skulle gå över, när 
tanden spruckit fram." En försvå
rad tandsprickning, så trodde äldre 
tiders läkare, framkallar genom re
flexverkan allehanda sjukdomar, "ut-
sot", feber, kramper m. m. Vår tids 
läkare hava funnit fall av "utsot" 
beroende på smitta eller olämplig 
näring, fall av "tandfeber" beroende 
på lunginflammation, fall av kram
per på olika sjukdomar eller sjukli
ga tillstånd i hjärnan. De söka an
vända den i varje särskilt fall lämp
liga behandlingen och nöja sig icke 
längre med att stryka "slagvatten" 
på tandköttet eller med kniven un
derlätta tändernas framväxande. 
Men den gamla villfarelsen lever 
mycket spridd bland folket, och är 
ofta anledning till att en sjukdom 
framskrider så långt, att den icke 
kan botas. 

3) Ett två månaders barn, som 
icke tål den komjölk, som bjudes det
samma, framställes av modern för 
läkaren. Denne frågar: "Varför 
fortsattes icke uppfödningen vid 
bröstet?" Modern svarar: "Jag fick 
en svår snuva och var rädd den skulle 
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gå i mjölken". Snuvan befinnes nu 
hava gått sin vanliga väg genom 
luften till barnet, och nedsatt av den
samma kan barnet icke smälta den 
så bryskt tillförda komjölken. 

4) Ett bröstbarn i första halvåret 
framställes med en hårdnackad för
stoppning, som modern en längre tid 
behandlat med slutligen dagliga do
ser av en tesked ricinolja. Detta är 
en dos, som efter vikten motsvarar 
tre till sju matskedar för en vuxen 
person. En sådan behandling fram
kallar småningom en synnerligen 
svår förstoppning. Modern befin
nes hava tillgripit densamma, obe
kant med det naturliga förhållandet, 
att vissa bröstbarn icke dagligen 
tömma sin tarm. Omsorgen om re
gelbundenheten av denna funktion 
var en gång i tiden läkarens och apo
tekarens förnämsta uppgift, över vil
ken redan Molière grymt satirisera
de. Ännu anse många människor 
förstoppning vara den djupare orsa
ken till alla sjukdomar. 

Anförda fall må vara nog för att 
visa, att gången tids vetande kan 
visa sia: vara villfarelse, och att lä
karen har en särskild plikt att med 
sin auktoritet träda in för förnuft i 
spädbarnsvården. Detta sker å hans 
mottagning för sjuka barn, genom 
skrifter och föredrag, indirekt genom 
undervisning av barn- och sjukskö
terskor, barnmorskor och andra, samt 
slutligen och icke minst å Mjölkdrop
parnas spädbarnsmottagningiar. 

Det var i början på 1890-talet en 
fransk professor i förlossningskonst 
tog reda på vilka öden träffade de 
från hans barnbördshus utskrivna 
späda barnen. Han fann en oerhörd 
spädbarnsdödlighet och ansåg sig så
som orsak till denna kunna fastslå 
okunnighet hos mödrarna, främst 
okunnighet om bröstuppfödningens 
stora vikt och rätta bedrivande. För 
att råda bot härför ordnade han å 
barnbördshuset mottagningar för de 
därstädes födda späda barnen, där 
mödrar en gång i veckan fingo bar
nen vägda och erhöllo råd. Dessa 
mottagningar kallade han "consulta
tions" (konsultationer). Genom den 
propaganda, som denne professor Bu
din (Budäng) satte i ffång, funnos 
snart dessa mottagningar i hundratal 
över hela Frankrike och efter? jordes 
i andra länder. Mottagningarna voro 
öppna endast för bröstbarn. Ett 
par år efter den första konsultatio
nens öppnande stiftade en annan 
fransk läkare den första "goutte de 
lait" (mjölkdroppe), där flaskbarns 
mödrar fingo hämta färdigberedda 
mjölkblandningar och samtidigt fin
go råd av läkare, när barnen en gång 
i veckan visades upp. I början upp
stod strid mellan dessa båda inrätt 
ningar, en strid, som efteråt synes 
hava varit skäligen onödig. Slutet 
blev, att de sammanslogos, så att nu 
mera på en "Mjölkdroppe" både 
bröstbarn och flaiskfbarn kunna er 
hålla råd ansående uppfödning och 
i fall av behov mjölk. 

När en Mjölkdroppe på en plats 
startas, sker det gärna under blyg
samma yttre förhållanden. Det 
oundgängligen nödvändiga är en in

tresserad och kunnig läkare, en dito 
sköterska, en mottagningslokal, ett 
kök samt ekonomiska resurser. 

"La consultation vaut ce que vaut 
le medicin" säger ett franskt "bon 
mot" — en mjölkdroppe är så nyttig 
som dess läkare är duglig. Våra 
svenska läkare få sedan gammalt en 
så god utbildning rörande späda 
barns hälsa och sjukdomar som inga 
andra läkare i världen. Läkarefrå
gan, som utomlands orsakar stora be
svärligheter, bör därför i vårt land 
lösas lätt; en var svensk läkare med 
omdöme och intresse för saken torde 
vara duglig till mjölkdroppsläkare 
om än det är mycket önskvärt, att 
specialutbildning förefinnes. Läkar
nas brist på tid torde snarare föror
saka svårigheter. 

Sköterskans uppgift är att väga 
barnen, biträda läkaren, samt göra 
besök i hemmen för att där giva råd 
och anvisningar. Ett väl ordnat hem
besökande gör Mjölkdroppens verk
samhet dubbelt effektiv. Det sätter 
emellertid stora krav på sköterskan. 

Sköterskan bör vid ingången av
skilja barn, som visa tecken till smit
tosam sjukdom, snuva, utslag eller 
hosta. Sådana barn böra emellertid 
vara tillsagda att icke infinna sig 
med de andra. 

I Paris ser man vissa Mjölkdrop
par, som endast disponera ett rum. 
Läkaren ser på barnen i samma rum, 
där mödrarna vänta och barnen vä
gas. Det minsta, man bör nöja sig 
med, är emellertid tre rum •— ett 
mottagningsrum för läkaren, ett 
väntrum, där barnen vägas, samt ett 
isoleringsrum, dit barn med hosta, 
snuva och utslag hänvisas. Oftast 
ligger sköterskans bostad av rum och 
kök i förbindelse med dessa rum, och 
man ser då köket använt som isole
ringsrum. 

Mjölkköket kan vara synnerligen 
enkelt. Vår strävan är ju att göra 
alla späda barn till bröstbarn, och 
ju bättre vi lyckas, dess färre blir 
antalet utskänkta flaskor. Där för
hållandena i hemmet äro tillfreds
ställande, överlämna vi helst tillre
dandet av barnens föda till modern 
och lämna endast anvisningar. På 
så vis hålles mjölkkökets verksamhet 
ionm trånga gränser och allmänhe
ten lär sig, att en Mjölkdroppe är 
något helt annat än ett mjölkhämt-
ningsställe. Ett särskilt mjölkkök 
blir på detta vis onödigt; ett vanligt 
kök räcker, och ett sådant skall i 
varje fall finnas för sköterskan. 

(Forts.). 

Snillets värde i guld. 

Giacomo Puccini, den över hela 
världen kände kompositören av 
"Tosca", "Madame Butterfly", "Ma
iion Lescaut", "La Bohême" m. fl. 
(arbeten, vilken dog i slutet av nov., 
hade en fattig barndom och ungdom. 

I den mån hans skapelser sågo da
gen, vunno popularitet ioch kommo 
.att höra till de stora operascenernas 
stående repertoar, började emellertid 
guldet flöda till honom. Berömd vid 
35 års ålder, var han vid femtio år 
ägare till en lysande förmögenhet, 
ytterligare förkovrad när han nu vid 
66 år kallades hädan. 

Denna hans förmåga att kunna 
göra guld av sitt snille har i allmän
het icke varit andra kompositörer 
förunnad. 

Bach förtjänade nästan ingenting 
på sina kompositioner och hans änka 
dog i verklig fattigdom. 

Handel däremot kunde, trots väx
lingarna i sina ekonomiska förhål
landen, leva ett komfortabelt liv och 
efterlämnade en icke obetydlig för
mögenhet. 

Operakompositörerna Meyerbeer, 
Hossini, Donizetti och Verdi hade det 
ekonomiskt väl ställt, under det att 
Chopin för sitt uppehälle måste un
dervisa i pianospelning. 

Beethoven understöddes i stor ut
sträckning av mecenater, till vilka 
han i gengäld dedicerade sina ska
pelser. 

Haydn hade till beskyddare den 
ungerske fursten Esterhazy vars hov
kapell han dirigerade. 

Både Berlioz och Wagner hade 
trassliga affärer och Schumann lev
de under mycket blygsamma förhål
landen. Det samma var förhållan
det med Brahms. 

Av nu levande kända kompositö
rer torde Richard Strauss efter Puc-
einis bortgång vara den ende som är 
lycklig innehavare av en betydande 
förmögenhet. 

I motsats till en tidigare epok, då 
det bland den musikälskande, rika 
aristokratien fanns god tillgång på 
mecenater, beredda att understödja 
lovande kompositörer, måste i våra 
dagar deras medbröder nog i regel på 
egen hand utkämpa livskampen, äg
nande större delen av sin tid åt ar
betet för utkomsten. Många rika 
löften bliva, troligen, härigenom al
drig infriade, många härliga tonska
pelser ofödda. 

Ordstäv. 

Man kan inte göra den lycklig, 
som inte själv har lust att bli det. 

Den som vil! ligga gott och sitta 
gott bör stanna hemma. 

Retsamt. 

Veterinär X. i Göteborg är mycket 
skicklig i sitt yrke och högt värderad 
på alla sätt. Men han har ett fel — 
han är häftig. Och det fanns någon 
som hade lust att försätta honom i 
eld och lågor. 

Klockan är tolv en natt. 
Skarp telefonpåringning: 
Veterinär X. yrvaken i telefon

tratten: — Vad är det fråga om? 
En lugn förtroendeingivande herr-

röst: — Det är en häst här, som inte 
kan få ner benet. 

— Ivan han inte få ner benet??? 
— Stört omöjligt! 

• —- Var är hästen nånstans? 
— Han står på Kung,sportsplatsen. 

Och han kan omöjligt få ner ena 
frambenet. 

— Det var konstigt. Vems är hä
sten? 

— Karl den niondes! 
Avringning. 

Pianostämnin„ 
HU.DIKG OLSON, Ju»«,ss""n9 
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Mottager beställningar och utför repa
rationer i följande yrken: 
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skrädderi, bandageri, klädnings- och 
linnesömnad, trikåstickning samt all 
slag's namning. 

SWALANDERS 
* KAFFE. * 

KUNGSGAT. 17 TEL 3658 mSGAT.13.ret 5167 \ 
BAZARAä/ANCE 132-133 NILS Ek/ttOMAT. 24 J 

är nämligen icke ge„„m . 
•ung av de„ «»• 
na vunnit sin stor, fSldi » ia

htet som den ««ra „en„ . *a 

särskild arbetsmetod blivit nag011 
ii ,,)) -Mj Sfl ''i. 
lätt som den är. M1n f.., ta~ 

gerhänt" eller "vänsterhand.V 

naturen i detta fall, Zn rtt gi^ 

llftid.""1'1" nktmngen fill»es 

Erfarenheten visar, att ett K 
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Vänstra handen. 
Frågan om högra och vänstra han

dens förhållande är ännu icke klar
lagt, iskriver en läkare. Vid de 
flesta slag av handarbete hjälpas de 
båda händerna vänligt åt, och det 
är icke troligt att något skulle vin
nas, om man läte dem byta uppgif
ter eller tränade dem till att utföra 
samma arbete. 

Det stora flertalet människor an
vända mest isin högra hand. Vårt 
arbete är vanligen sådant, att den 
högra handen får utföra allt, vartill 
det behöves kraft eller skicklighet, 
medan den vänstra ombestyr det som 
är av mindre vikt. Det är högra 
handen, som för hammaren, medan 
den vänstra håller föremålet, som 
skall bearbetas. För kirurgen är 
högra handen den viktigaste, men 
den vänstra är den oumbärlige med
hjälparen. I fråga om allt handar
bete måste båda händerna hjälpas 

åt. 
Det är ganiska tvivelaktigt om det 

skulle vara fördelaktigt att uppöva 
den vänstra handen i den högras ar
bete. Det är övningen, som gör mä
staren. Fördelade man denna öv
ning, so:m nu kommer på endast den 
ena handens lott, på båda händerna, 
så skulle det helt säkert betyda en 
förminskning av färdigheten. 

Det finnes för övrigt ingen säker
het för, att den vänstra handen är 
lika läraktig som den högra. Det 

—• Såå, sade Mallory, vars miss
tanke väckts. Jag trodde elj.es, att 
ni och fröken Ames voro goda vän
ner. 

— Nej, inte numera, svarade hon 
med en förtörnad blick. Jag är me
ra nogräknad i valet av mina vänner 
än så. 

Mallory trädde närmare intill 
henne. — Vad menar ni? frågade 

han skarpt, 

-— Fröken Ames är icke en person, 
som j,a,g gillar, svarade den unga 
flickan trotsigt med högt lyftat hu
vud. Hon är kall och egoistisk. Hon 
lockar människor till sig för att när 
hon sedan icke längre har bruk för 
dem kasta dem ifrån sig. 

Tåget syntes nu. Maud såg sig 
oroligt omkring. Mallory 'blev ännu 
mera misstänksam. 

—• Det förvånar .mig mycket att 
höra er tala om henne med sådan 
bitterhot, sade han ignorerande hen
nes Iförsök att draga sig undan. Vill 
ni inte «äga mig vad ni egentligen 
har emot henne? 

Men fröken Bamber nickade en
dast helt kort till avsked och s'kyn-

dade upp på tåget, som nu hunnit 
in på stationen. Först då det strax 
därefter ångade bort återvände han 
till de båda andra herrarne. 

Hr Grieve pekade på sista vagnen 
och frågade lågmält: — Såg ni vem 
som sprang upp där? 

— Nej ! 
— Vår vän Smith, upplyste Grie

ve. Han är på väg till staden, och 
det är antagligen även fallet .med 
den unga damen ni talade med. Ja.g 
undrar just vad han nu har för sig. 

Utan att förstå något av det hela 
gjorde Mallory några frågor, vilka 
Grieve emellertid lämnade obesva
rade, upptagen som han var av att 
tala med sir George. 

— Låt oss återvända till Old 
Court, sade han. Det skulle inte för
våna mig om också den gamla damen 

flugit ur boet. 

Det stod en lantskjuts utanför sta
tionen ooh de tre herrar.ne togo den 

till Old Court. 

Stället gav ett ödsligt intryck. 
Medan Mallory och sir George stan
nade i allén, gick Grieve fram till 
byggnaden. 

Baroneten skrattade en smula 
hånfullt. 

— Han fiskar i grumligt vatten, 
anmärkte han synbarligen ur humör. 
Jag tror jag tar min Mats ur skolan. 
Det finns ju inget skäl för mig att 
stanna här. Vi. träffas längre fram. 
Det »kulle verkligen roa mig att se 
hur den här härvan kommer att re
das ut. 

Och som om nyfikenheten över
mannat honom stannade han kvar 
och vandrade av och a.n på träd
gårdsgången. 

Under tiden hade Mallory .förenat 
sig med Grieve, vilken ringt flera 
gånger på entrédörren, utan att nå
gon syntes taga notis därom. 

Slutligen öppnades emellertid dör
ren på glänt av en ung tjänstflicka, 
som tydligen icke visste hur hon 
skulle förfiålla sig gent emot de be
sökande. 

— Jag önskar tala med fröken 
Ames, sade Grieve befallande. 

Flickan skakade på huvudet: — 
Hon är inte hemma. Båda damerna 
ha gått ut. 

Men då hon försökte att draga 

igen dörren, hindrade Grieve henne 
med en myndig åtbörd. 

— Finns det möjlighet för mig 
att få skriva ett par rader till henne? 
frågade han med en ton, som icke 
tillät några invändningar. 

— Det kan jag inte säga. Jag 
skall höra efter —• 

Men Grieve hade redan skjutit 
upp dörren och gått in i byggnaden, 
följd av Mallory. Väl inkomna så
go de en skymt av Bletchley som 
stod i (begrepp att försvinna in ge
nom en dörr. 

— Stanna! dundrade Grieve. 
— Ursäkta, sir, sade betjänten 

och trädde fram till den besökande. 
Vi äro alldeles yra i mössan och veta 
varken ut eller in. 

Hr Grieve kände emellertid den 
trollformel, som förmådde göra 
Bletchley tillmötesgående och med
delsam. Efter att ha tryckt en se
del i hams hand, frågade Grieve: 

— Vad har hänt här i huset? 
— Var skall jag börja, sir, fråga

de betjänten ivrig att stå en så fri
kostig gentleman till tjänst. Det är 
den där Smith som står bakom allt 
sammans. 

försäkra er mot sjukdom. 
Något som kvinnorna alltför litet 

tänka på är .sjukförsäkring. Utan 
att för dagen närmare kunna ingå pä 
detta ämne fästa vi våra i Göteboro-
boende läsarinnors uppmärksamhet 
på den annons Kvimmnas Sjäk-
hjälpskctssa har inne i föreliggande-
nummer. Nämnda kassa, iso.m är 
mycket gammal med synnerligen god 
ekonomisk ställning, räknar ,som 
medlemmar kvinnor ur alla sam
hällsklasser. Avgifterna äro billiga. 
Närmare upplysningar erhållas hos 
kassans ordf. frk Anna Larsson, tel 
18206. 

BREVLADA. 

•Jo. Nej ! 
E. G.. Fru S—m och övriga sm 

blivit utan tidning. Om förlåtelse! 
Men så går det när man inte medde
lar sina prenumerationsönskningar i 
tid! Nästa söndagsmorgon kommer 
rymlingen med säkerhet att infinna 
sig till frukosten. Det gläder oss, att 
han varit saknad. 

Hr G. G. Sådana rent personliga 
saker ha ej intresse för en främmande 
läsekrets. 

M. B. Vill ni inte sätta ut ert 
namn? 

Manuskriptinsändare som önska 
återfå icke antagna manus torde 'be
näget närsluta returporto. 

Brostkaramellen j^" 
Välgörande HHBlfl Lagilgen 

Välsmakande •  s kVd^ 
O ö v e ptpäTlad WBSÊBM E n d e  t i l lverka« 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes överal l t  i  påsar om 1 hg. à 50 öfe. 

K 
BERGMANS, STOCKUM 

Välsmakande och möra 

D E L I K A T E S S B R Ö D S O R T E R  

Rekommenderas. I p- tel. 
231. 

Grieve nickade: — Han har varit 
här sedan han isprang ifrån mig i 
går. 

Ett leende drog över (betjäntens 
ansikte: — Inte officiellt, sir. Men 
om jag inte misstar mig uppehöll 
han sig här i huset i natt mellan 
klockan tio och sex. 

— Visste damerna om det? 
— Antagligen. Annars hade han 

ju inte kunnat komma in. 
—• Och han har inte varit här i 

dag? 
— Inte som jag vet öm. 
— Och vart ha damerna tagit vä

gen? 
Bletcihley tvekade ett ögonblick: 

— De gick ut i eftermiddags med 
ett par resväskor i händerna. 

— Och Väntar ni dem tillbaka? 

Bletchley slog ut med handen: — 
Det vet ingen. Vi fingo vår lön och 
allla räkningar äro betalade. 

— Lämnade de ingen adress för 
brev? 

— Nej, sir. 
— Och vilken förklaring gåvo de 

till sin brådstörtade avresa? 
— Ingen, sir, svarade Bletchley, 

och jag bad inte häller om någon. 

Jag kan egentligen inte påstå, att 

det hela kom överrasaknde for 
för jag har hela tiden trott,a 
var ugglor i mossen, &ar»ki 
hr Smith framträdde på scenen 

merna var det egentligen 
med — vi tyckte om dem och s 

gärna stannat kvar i dcw® J 

men Smith — nej, ser an • 
förstod jag, att vad som a 

hända. , • Laheit 
Grieve gick tillbaka ut i 

till Mallory. , e i 
_ Har de rest? Mg* 

upprörd ton. Och »te» # " 

varthän? men jag 
Ja, svarade Gnev_ikte ^ 

har inte tförlorat dem den pr 

det. Jag visste, att de aj ^ 
villan som den stod, ocl < ^ gig 

dast hade få tillhörighet ^ 
_ det är därför de kunde 

färdiga på så kort ' de sjg ur 
De två herrarne avlags ^ ̂  

byggnaden ti>lsa®^S
kloCka. 

stade en blick pa < (ports.) 
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INNEHALL. 
tt landskrönika i sammandrag, 
primadonnan - evangelisten. Av I. D. 

Sveriges enda kvinnliga byggmästare. 

Av E. W. 
„et oförlåtliga. Av Noël. 
Värdinnan i det fläckfria, skinande 

hemmet. 

Ett jo-ârsjubileum. 
I,om egna gränser. 
Vart styra vi hän? 
Handelsresanden. Av Esse Lindberg. 

Teater, 
je oföddas rätt. 
indra vintrar. 
Vad är hövlighet. 
Nägot om mjölkdroppar. II. Av Doktor 

Axel Höjer. 

[jlith. Koman av Florence "Warden. 

UtlandshröniKa 
i sammandrag. 

Pariskonferensen, där de stora 
segrarmakterna sinsemellan fördelat 
itityska guldflödet och i någon mån 
ivkommit även sina anspråkslösare 
rinner från kriget har förlupit .i sam-
fctåndets tecken. England har till 
â med samtyckt till att kostnader
na för den fransk-belgiska Riihroc-
bpationen skola gäldas ur den ge
mensamma skadeståndskassan, där
igenom indirekt erkännande ockupa
tionens laglighet, vilken kategoriskt 
förnekats av tidigare engelska rege-

! Förenta staterna ha genom 
mottaga betalningar ur samma 

Stmensamma kassa, åstadkommen 
jenom Dawesplanen direkt anslutit 

till denna överenskommelse och 
»lunda återinträtt i den europeiska 
P»litiken. 
Sir man ser hur eftertryckligt 

tåland pungslås av sina, fordrings-
jgwe måste man emellertid fråga sig 
rar länge landets sextio miljoner 
människor .skola finna sig i denna 
[uktansyärda och oavbrutna åder-
itning. 
Frågan om ententemakternas in-

""'des krigsskulder och deras likvi-
rande är föremål för överläggnin-
r. 

Tyskland har äntligen fått, sin nya 
reger,ing. Marx misslyckades med 

,, -, vilket därefter överläm-
Ila es till -d:r Luther, som lyckligt 
Ämfört det. Då det icke gick att 
i någon ministär med de inbör-
88 oförsonliga partierna har det 
jJJ kabinettet placerats "över" dem. 
! u.^öres huvudsakligen av äm-

som stå utanför det poli-
- ̂Vßt. Bredvid dessa fackmi-
jArar„ finns några "förtroendemi-
j r,ar nr de borgerliga partiernas 
, nillgar. Ministären har fastän 
tarf'S°m Sag^' uteiyes a'tt -stå över 
färlerna en stark och tydlig höger-

D e fransk-tyska underhandlingar-
K, ny. handelstraktat efter den 
I an<f i freden påtvingade och i 

ntlupna traktaten ha ännu 
^ leJt till något resultat. 

tidigt med att världen söker 
affärsförbindelserna med 

stijvan<^ ^märkes en målmedveten 
,n hålla sovjetregeringen 

^a(,j|las anhängare i andra länder i 
ten f\ ^*enna rörelse utgår tydli-
Van England. 
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Primadonnan -
evangelisten. 

Balkanstaterna 
'len „a varandra av fruktan för 
viltisieniensanima'fienden, de bolsje-
öets a makthavandena i Ryssland. 
ien( j- 1?la år förhållandet med Po-
vilij 1,n ïn<^ °°h de baltiska staterna, 
'i-ris •' Jagarna skola ha en konfe-

I jj ^-elsingfors. 
låJay len synas de politiska för-
*all ; V'3, vara lugnare. — Finland 

agarna välja ny president. 

I en huvudstadstidnings spalter 
syntes härom dagen ett synnerligen 
fult, tecknat porträtt av en kvinna 
och därunder stod "Anna Larssen 
leder gudstjänsten". 

I den till bilden fogade texten på-
minnes läsaren om att Anna Larssen 
en gång var Danmarks "stora skå
despelerska' och "att hon 1906 deltog 
i det glänsande gästspel, som skåde-
spelartruppen "De otte" gav i Sve
rige. I denna ensemble, som bestod 
av Danmarks yppersta' skådespelar-
krafter, var hennes namn det domi
nerande. 

Det erinras vidare om att Anna 
Larssen sedan blev "väckt", religiös, 
att hon lämnade scenen, gifte sig 
med den likaledes "väckte" löjtnant 
Björner och därefter tillsammans 
med honom ägnat ,sig åt frireligiös 
predikoverksamhet. 

Slutligen följer ett klipp ur en 
dansk tidning, där en medarbetare 
skildrar en gudstjänst av Anna, Björ
ner och hennes make i "Evangeliehu
set" vid Triangeln i Köpenhamn. 

Skildringen är icke elak, icke di
rekt hånfull men grå, kall, oförstå
ende, underkännande. Tillsammans 
med det tecknade porträttets åldrade 
uttryckslösa anletsdrag inger den lä
saren på ett oemotståndligt sätt tan
ken: Vilken bakvänd utveckling av 
ett liv! Vilket bedrövligt människo
öde! 

Evangeliehuset, säges det, verkar 
barack, fantasilöst och trist. Inga-
bilder liva upp de kala, dystra väg
garna av vilka endast en har en pryd
nad, en klocka, som lika gärna kunde 
ha stått i ett kök. På en tribun är 
en kateder placerad, flankerad av två 
lampor med skärmar av siden. Bän
karna äro vitmålade, och när man 
ser på dem, har man en känsla av 

att man fryser. 
Gudstjänsten gjorde på tidnings

mannen intryck av en själens exer
cis. F. d. löjtnanten Björner kom
menderade, och man grät och man 
log, när han ville det. Häftigt stö
nande dolde männen sina huvuden i 
händerna, enstaka skrik och oarti
kulerade läten hördes och unga flic
kor jämrade sig som om de blivit 
piskade. Då och då talade någon av 
de äldsta — stämningen hetsades 
mer och mer och bönerna blevo allt
mera högljudda. Men plötsligt blev 
det tyst: Anna Larssen hade intagit 
sin plats bakom katedern, liten och 
enkel och nästan förvissnad stod hon 
där, den en gång så uppburna prima
donnan! Det var föga av teater över 
henne. Måhända fick man en remi
niscens, då hon med en liten röst, 
som icke kunde utfylla rummet, 
sjöngf en sång. Något av den gångna 
tiden slog emot iakttagaren. Hennes 
ögon tindrade som stjärnor och i sa
len kom det glans i de många kvin

noögonen. 

Den som skriver detta uppsökte 

förra hösten fru Björner utan att 

förut ha sett eller känt henne. 

Evangeliehuset var alldeles sådant' 
som det skildrats här ovan. En stor 
träbyggnad i vanlig missionshusstil. 
Samlingssalen stor, kal, ödslig och 
fattig, mycket fattig. Men det låg 
i alla fall något vackert och gripan
de över denna byggnad, till Guds ära 
och människors frälsning uppförd 
icke med tvångsuttaxerade skatteme
del av en rik församling utan genom 
frivilliga och säkert med uppriktig 
glädje iskänkta gåvor av en stackars 
liten fattig menighet. 

Innanför salen fanns ett kök och 
ett stort högloftat rum, herrskapet 
Björners "våning". Middagssolen 
låg in genom de höga, breda fönst
ren och gav åt det med konstförfaren 
hand ordnade rummet med dess riker 

dom av höstens färgstarka blommor 
något fästligt och triumferande glatt. 
Eller var det dagens betydelse som 
kändes i denna strålande,, doftande 
luft? Det var fru Björners 49-års-
dag! 

Det är ju egentligen oväsentligt 
men hur orättvist är det icke att be
teckna. ett utseende som hennes "för
vissnat". Detta, livfulla, av själens 
rikedom illuminerade ansikte, dessa 
djupa sköna ögon, detta obeskrivliga 
leende av lycka och .godhet, dessa 
graciösa rörelser, denna mjuka äkta 
kvinnlighet, sällan skådad ! 

Sammanställningen "den avguda
de primadonnan — den förbisedda 
evangelisten", se där en gåta som al
drig upphör att intressera, att för
våna, att oroa Köpenhamn. Stän
digt ser man Anna Björners namn i 
stadens tidningar. Man har varit 
och intervjuat henne, man har hört 
henne predika —; — Men ingen tid
ningsman har förr än nu sagt att 
Anna Björner är "förvissnad". Hon 
är det häller icke! 

Just nu faller min blick på några 
halvårsgamla rader av en manlig 

hand: 
"Selv sidder den lille Evangelist-

inde med det blidt vemodige Smil og 
broderer, o-g under vor Samtale lyser 
hendes endnu unge Ansigt stundom 
helt straalende op. Det er hver Gang, 
hun med smaa, sikre Nik og denne 
dejlige, blöde og indtrgengende Stem-
imes faste og overbeviste: "Ja, ja! Ja, 
det kan De tro!" bekrsefter Mgte-
p arrets evangeliske \7irksomheds 

Fremgang." 

Det finns i Köpenhamn en mängd 
präster, kyrkliga och frikyrkliga, 
som predika och lära, utan att någon 
tidning intresserar sig för deras per
soner eller för vad de säga eller om 
deras auditorier sitta med torra eller 
tårsköl jda kinder. Men omkring 
Anna Björner är intresset ständigt 
lika levande, undrande, spörjande, 
och det går väl knappast en vecka, 
utan att hennes namn syne's i tryck. 

Och förklaringen? 
Det finns egentligen — för van

lig uppfattning — ingenting reli
giöst underbart i en prästs liv. Han 
är en yrkesutövare. Religionen är 

hans goda. levebröd. Religionen har 
bringat honom materiell framgång, 
har fört honom, som kanske ur
sprungligen var en torparpojke eller 
en bondpojke eller en arbetarpojke, 
hundra steg uppåt i livet. Den har 
förflyttat honom från en enkel och 
tarvlig miljö till en bildad, förfinad 
krets av människor, den har för
vandlat hans fattigdom till välstånd, 
skänkt, honom socialt anseende och 
givit honom ett härligt tempel att 
predika i. 

Hans personliga utveckling är 
inte häller i synlig måtto på något 
sätt religiöst märkvärdig. Han har 
läst och pluggat, tagit sina teologi
ska examina, vunnit anställning, 
avancerat. Han kan vara förträfflig, 
han kan vara uppriktigt religiös, 
men det har liksom ingenting' att 
säga — det är ju så naturligt, att 
han skäll vara hängiven och trogen 
religionen, som .skänkt honom så 
mycket jordiskt gott. Världen ford
rar det helt enkelt, utan att för öv
rigt intressera sig för saken. 

Men i fråga om Anna Björner står 
man — ogillande, oroad eller gripen 

inför det mäktiga själsundret 
väckelsen, pånyttfödelsen, vilken — 
låt mig citera en definition av pro
fessor O. E. Lindberg — "innebär 
en omkastning av människans hela 
åskådning, hela, sinnesbeskaffenhet, 
hela liv: från otro och ointresse för 
andliga ting till sanningsökande och 
evighetsträngt-an, från världslighet 
till utvecklat liv i Gud och det evi
ga". — Och han tillägger: "Över den 
i synd och fördärv fallna mänsklig-
heten lyser i pånyttfödelsen en strå
le, som förjagar pessimismen ur 
kvalda bröst. Fråga mig var det 
finns äkta religion, och jag skall sva
ra: där man gör allvar av pånytt

födelsen". 

Gnistan som tänder den religiösa 
elden kan på många sätt förmedlas 
till människohjärtat, genom en stor 
sorg, en stor hög glädje, en mäktig 
stämning inför naturen, ett bibel
språk, en predikan 

Till Anna Larssen kom den genom 
en roman, Marie Corellis "Två värl
dar" odli särskilt genom kapitlet 
"Skapelsen i miniatyr". 

Hon är pånyttfödd. Hennes re
ligion är äkta — hon har gjort all

var av pånyttfödelsen! 
Sådant händer .ständigt, men det 

gäller oftast människoliv för små och 
oansenliga att observeras. 

Anna Larssens omvändelse gav 
genljud i världen. Primadonnan 
blir evangelist! Med vilka jätteru
briker tidningarna måtte ha förmed
lat den sensationella nyheten till 

allmänheten ! 
Hon var endast ett par och trettio 

år. Hon stod i 'sin rikaste konstnär
liga alstring, hon var skön, begåvad 
och beundrad, hon rörde sig i kon
stens och intelligensens kretsar. Allt 
vad livet äger av världslig lycka var 
hennes, ett arbete som hon älskade, 
berömmelse, guld, lyx, nöjen, men 
hon skjuter det alltsammans såsom 
oviktigt från sig för att i stället .som 
evangelist vandra ut bland männi
skorna och söka göra dem delaktiga 
av den sublima andliga erfarenhet, 
som förunnats henne själv. 

Hon går hundra steg neråt i livet. 
Hon tar bostad i Evangeliehuset, hon 

$rv>mgc8 enda kvinn

liga byggmästare. 

JÏARIN SVENSSON. 

Då Fredrika Bremer för snart ett 
sekel sedan började sitt fruktbärande 
arbete för de svenska kvinnornas 
emancipation, kunde hon väl knap
past ana, att -detta frigörelsearbete 
reda.n vid sekelskiftet skulle ha hun
nit så långt, att ett flertal manliga 
yrkesgrenar stode öppna för hennes 
kämpande medsystrar. Med nästan 
varje år som gått ha. nya. verksam
hetsfält öppnats för kvinnorna och 
det torde väl därför inte bereda, nå
gon alltför stor överraskning då man 
erfar, .att även ett sådant yrke som 
byggmästarens nu underlagts -den 
kvinnliga energien och företagsamhe
ten. 

Byggmästare — vi ha kanske än
nu litet svårt att föreställa oss en 
kvinna som representant för detta yr
ke, där vi förut alltid tänkt oss en 
man, so-m kanske från en ringa bör
jan genomgått de olika stadierna från 
gesäll, hantlangare, murare, förman 
tills slutligen rättigheterna -som själv
ständig byggnadsentreprenör kunde 
inregistreras. 

Men tiden har visat, att det en 
kvinna vill, det kan hon. Och så 
har hon låtit även de gamla föreställ

ningarna om byggmästareyrket van
dra all världens väg och krossas i 
spillror. 

Det första försöket av en kvinna 
-som byggmästare slog visserligen 
inte så väl ut. Experimentet starta
des visst i Göteborg, men vare sig 
nu att allmänheten inte vågade låta 
en kvinnlig byggmästare ta ett ar
bete på entreprenad eller konkurren
sen var alltfö.r stor eller orsaken var 
någon annan — allt nog, efter cirka 
1 års tid upphörde experimentet och 
Sveriges enda, kvinnliga byggmäs
tare fanns ej mer. 

Det skulle emellertid inte dröja .så 
länge, förrän en annan kvinna, gjorde 
om försöket — och lyckades! Det 
var år 1920, som Sveriges f. n. enda 
kvinnliga byggmästare, ingeniör frö
ken Karin Svensson, Karlshamn, 
startade sin verksamhet som bygg
nadsentreprenör, vilken verksamhet 
allt fortfarande -bedrives. 

Att försöket slog så väl -ut som 
det gjorde -och gör, torde väl till en 
del .få tillskrivas den omständigheten, 
att fröken Svensson så att säga liar 
byggmästareblodet i ådrorna-. Både 
fadern — Carl Svensson, död 1920 

lämnar sina vänner, sitt umgänge för 
att leva bland enkla, okunniga, okul
tiverade människor, hon utbyter sce
nen mot denna torftiga samlingssal 
eller ett tält eller landsvägen. I 
stället för att uppträda inför och 
hyllas av en exklusiv publik talar 
hon inför en menighet ur folkets bre
da lager, människor utan uppfost
ran, med ett känsloliv, vilket likt 
ett otätt käril icke kan behålla något 
inom sig, utan på ett barnsligt, obe
härskat och för vanlig uppfattning 
stötande sätt måste ge hörbart ut
tryck åt varje affekt genom gråt el
ler skratt, suckar eller fröjderop. 

Religionen har plundrat henne på 
allt vad vi funno skönt och rikt och 
avundsvärt i hennes liv, men icke 
desto mindre föiblir hon under alla 
dessa år då hon, när som hälst, åter 
kunnat bli den firade primadonnan, 
religionen hängiven och trogen, sa 
som den lyckliga är hängiven och 

trogen. 
Allt detta verkar oroande på den 

andligt ointresserade omvärlden, ho
tar dess uppfattning av livets vär

den, vilken är det allmänna rättesnö
ret för vår jordevandring. Man må
ste bagatellisera saken, misstänklig
göra den. Och så skriver man om 
hennes väokelsemöten, om hur enkel 
och litet att räkna med puibliken är, 
hur obehärskad och löjlig med sitt 
suckande och gråtande, sitt skratt 
och sina fröjderop. 

Men för varje gång sådant skrives 
stanna hundraden i begrundan inför 
denna sällsamma gåta: primadonnan 
—• evangelisten och vaknar hos dem 
lusten att höra henne. Kväll efter 
kväll fyll es Evangeliehuset av en 
åhörareskara, som börjar representera 
även de högre klasserna och nästan 
i lika stor utsträckning utgöres av 
män som kvinnor. 

Anna Björners förkunnelse är icke 
märkvärdig, icke märkvärdigare än 
vad man får höra annorstädes, men 
man känner ifråga om henne, vilket 
icke alltid är fallet med andra ordets 
förkunnare, att hennes religion är 
äkta. 

I. T). 
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