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låten med »in ställning, olycklig, 
sviken, pinad och plågad av sin ma
ke, av samhället, av förhållandena, 
så kommer kvinnans väg till frigö
relse på detta område att makadami-
seras med döda foster, talrika som 
landsvägens stenskärvor. Därför att 
just 'under havandeskapet >är kvin
nans syn på hennes förhållanden och 
omgivning mycket ofta abnormt, dy
stert, hypokondriskt. Hennes benä
genhet att känna sig som en martyr, 
att misstänka mannen, att beskylla 
honom för otrohet skulle- kunna för
må henne att befria sig från det fos
ter hon bär. Och om han någonsin 
älskat henne, om han känt aktning 
för henne som kvinna, skall han då, 
om han icke är hennes brutale med-
brettsling och om han har en gnista 
könslig estetik, skönhetskänsla i sitt 
sinne, ej känna äckel inför hennes 
person. Han shall det! Ty sådan år 
han, genomsnittsmannen, den norma
le mannen. 

Införes straffrihet för fosterför
drivning så måste därmed konse
kvent också följa straffrihet för bar
namord. Människornas hänsynslösa 
egoism, deras brist på självkritik, 
deras alltför ;stora, alltför gnagande 
bekymmer för utkomsten — vilka 
triumfer skola icke dessa egenskaper 
och känslor fira på detta område! 
Hur många små liv skola icke i sin 
värnlöshet offras på grund av dessa 
motiv. Dessa liv, som dock utgöra 
de bindande banden mellan äkta ma
kar, vilka i mångt och mycket kunna 
disharmoniera, utan att därför upp
höra att hålla av varandra. 

Fostermord, känt från urminnes 
tider, har än varit strafflöst men 
föraktat, än belagt med hårda straff. 
Nutidens samhälle har barnbördshus, 
hem för mödrar, barnhem och upp
fostringsanstalter för övergivna barn. 
Låt dessa milda stiftelser bli än tal
rikare, ännu mildare men — dråp 
icke! 

Månne kvinnan kan köpa någon 
lycka genom att dräpa sitt foster el
ler sitt nyfödda, barn? Hon skall 
.samtidigt döda eller fördärva sin 
mans kärlek. 

Gör fostermord lagligt och ett 
skri skall fylla den samhälleliga 
källarluften, ett kvinnornas samfäll
da skri. Det skall nämligen snart 
visa sig, att de som trodde sig köpa 
livets lycka genom denna handling, 
oftast skördade ånger, ofta död och 
invaliditet för livet. Ett missfall 
är ofta farligare än en normal barns
börd och ett med konst framkallat 
missfall har vanligen ingenting med 
"konst", med sakkunskap att skaffa, 
och det bringar — tillräckligt ofta 
för att avskräcka —• döden. Vilken 
läkare med självaktning skall man 
— eventuellt staten —• kunna lega 
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till denna bödelstjänst mot kvinnor
nas kroppar? Ingen! 

Propagandisterna för denna sak 
göra sig med deltagande och billig 
känslosamhet till tolk för de fattiga 
mödrarne. Det kan mycket väl hän
da, att förhållandena i de stora stä
derna giva grundad anledning här
till. Men icke på landet. Där ha 
ofta de fattigaste' mödrarne de stör
sta barnkullarne. Under min 42-
åriga läkarepraktik har det aldrig 
förekommit fostermord hos mina fat
tiga, gifta patienter, och jag har al
drig hört en mor av den verkliga 
allmogen önska sitt foster eller sitt 
barn dött. Tvärtom moderskärleken 
är ett av de skönaste dragen hos 
deasa kvinnor. 

Den citerade författaren nämner 
därefter att i Turkiet och Indien fos
termord icke är belagt med straff 
och därför något mycket vanligt. 

I Frankrike ha fostermorden till
tagit i oerhörd grad. Redan före 
kriget räknade man .med 50,000 så
dana mord pr år i staden Paris. 

I Amerika är fostermord den 
kvinnliga synden par préférance. 
Kvinnoläkaren Gr. Thomas anslår 
det årliga antalet fostermord i New-
york till 80,000. Han tillägger: 
Vi läkare se ofta i vår praktik kvin
nor, som skulle tveka att döda en 
fluga, men som utan blygsel erkän
na att de dräpt ett halvt dussin eller 
flera av sina ofödda barn. 

Kvinnornas fanatiska propaganda 
på olika områden, säger d:r Kaars-
berg till sist, har undergrävt lyckan 
och harmonien inom tusentals hem. 
Den har bestulit föräldrarne på de
ras förr så bergfasta tillit till de un
ga döttrarnes sedlighet. Den har 
förstört, dragit ner de båda könens 
erotiska känsla, livets skönaste, stol
taste, mest omedelbara kraft, väc-
kare och försonare. Låt denna nya 
etik segra och ett nytt förfärligt an
sikte skall blicka oss till mötes ur 
människolivets dunkel: i — Se, ni 
kallade och här är jag, er dumma, 
kalla, meningslösa brunst. Älska 
mig nu, om ni kan ! 

Htidra vintrar. 

Årets blida vinter leder tanken 
tillbaka till andra vintrar av bistrare 
kynne. Det är överraskande hur stor 
skillnaden är mellan förhållandena 
nu och förr, särskilt om man går 
långt tillbaka i tiden. Här nedan 
några belysande uppgifter! 

År 1294 red man över isen mellan 
Danmark odi Norge. 

1306 bar isen mellan Gotland och 
Estland. 

1323 red man över isen mellan 
Skåne och Danmark. 

1329 hela Nordsjön isbelagd. 
1407 lågo både Nordsjön och Ös

tersjön frusna. 
1423 färdades man på isen från 

Danzig till Lübeck. Till de resan
des bekvämlighet funnos härbergen 
uppförda på isen. 

1424 Nordsjön tillfrusen. 
1458 låg hela Östersjön tjockt is-

belagd. 
1572 dagarne före pingst färdades 

folk över isen mellan Sverige och 
Re v al. 

1621 låg Adriatiska havet fruset. 
1658 tågade svenska armén över 

Lilla och Stora Bält. 
1778 rådde så stark och varaktig 

köld i England, att man byggde bo
dar på Themsen. 

Htt promenera sig till hälsa. 

Musklerna i vår kropp ha en två-
faldig uppgift. Tack vare dem kun
na vi utföra rörelser men de spela 
också en viktig roll ifråga om äm
nesomsättningen, d. v. s. tillgodogö
randet av födan och avskiljandet från 
kroppen av förbrukade och skadliga 
ämnen. De tjäna också till att reg
lera vår kroppstemperatur. 

Gåendet ger den naturligaste och 
bästa motionen icke blott åt benen 
utan åt hela kroppen. Rygg- ooli 
bukmusklerna, som spela en så vik
tig roll för vår matsmältning, sam
arbeta under gåendet med benen och 
•stärkas därigenom. 

Hjärtats och lungornas verksam
het stimuleras kraftigt av promena
der särskilt i terräng (ute i naturen 
på ojämn mark). Blodet cirkulerar 
kraftigare genom kroppen och genom 
hjärnan. Tankarne klarna, sinnet 
blir friskare, ap-titen växer, mat
smältningen blir bättre, kroppen gör 
sig kvitt upplagrade överflödsämnen 
(fett m. m.), vårt yttre talar om 
hälsa, vår hy blir röd och vit! 

(Eftertryck förbjudes.) 

Uågot om mjölkdroppar 
såsom övervakmngsställen för späda barn. 

Av Doktor AXEL HÖJER. 

Svensßa Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

II. 

Vad är bövUgbet? 

Schopenhauer, denne filosof som 
hade en så pessimistisk syn på livet 
och på sina medmänniskor, har också 
Synat hövligheten i sömmarne. Här 
nedan återgivas några av hans beska 
tankar i ämnet: 

Hövlighet är klokhet, följaktligen 
är ohövlighet en dumlhet, ty att i 
onödan skaffa sig fiender är galen
skap, lika galet som att sätta eld på 
sitt hus. 

Vilken bjärt kontrast mellan de 
flesta människors ömtålighet vid den 
minsta antydan av klander mot dem, 
och vad de skulle få höra, om de 
(osynliga) lyssnade till vad deras be
kanta sins emellan säga om dem. 

Y i böra ha i minnet, att den gäng
se hövligheten bara är en grinande 
mask och inte skrika av förskräc
kelse om den någon gång rubbas en 
smula eller tas av för ett ögonblick. 

Hövligheten är en tyst överens
kommelse att ömsesidigt ignorera 
varandras moraliska och intellektu
ella ynkedom och att ej klandrande 
uppmärksamma den, varigenom den 
ju också till ömsesidig båtnad mindre 
träder i dagen. 

Det är nu fastslaget som en själv
klar sak, att läkare och sköterskor 
skola avlönas för sitt arbete. Där 
frivillig kompeten arbetskraft står 
till förfogande, underhjälper ju detta 
särskilt starten, men man bör icke 
bygga på den. Arbetaren är sin lön 
värd. För säkrande av utgifterna 
ha på de flesta ställen bildats en
skilda sällskap, utomlands samman
slutna i landsomfattande organisa
tioner. Det allmänna har emellertid 
i allt större utsträckning börjat visa 
sig förstå, att det måste stödja de ut
poster i striden för förbättrad hälso
vård, som Mjölkdropparna utgöra. 
Långt har denna utveckling gått i 
England, där statsbidrag lämnas till 
varje Mjölkdroppe med hälften av 
dess utgifter, och där kommunen of
ta är den, som står för inrättningen 
och betalar den andra hälften. 

Om således en Mjölkdroppe från 
början ofta är en rätt så anspråkslös 
inrättning, har den en inneboende 
kraft att växa och utvecklas i olika 
riktningar. 

1) Mjölkdroppen har en intim kän
nedom om modern och hennes förhål
landen under den svaghetstid, som 
tiden före och efter förlossningen 
samt under amningen utgör. Vad 
är då naturligare än att det allmän
na, som icke med iämnmod kan se 
den svälta, som med sitt blod ger nä
ring åt en blivande medborgare, upp
drager omsorgen härom åt Mjölk
dropparna. Detta kan ske på olika 
sätt. I Italien, Spanien och Frank
rike och på en del andra håll sker 
det genom att matsalar för väntande 
och ammande mödrar öppnats i för
ening med Mjölkdroppar. I Frank
rike är dessutom Mjölkdropparna 
ombetrodda med utdelandet av mo-
derskapsunderstödet enligt Paul 
Strauss' lag. Likaså utdela i Stock
holm Mjölkdropparna kommunala 
understöd åt mödrarna, s. k. ampre-
mier. Där utvecklingen ännu icke 
hunnit så långt, brukar i varje fall 
åt mindre bemedlad ammande moder 
utdelas en liter mjölk om dagen. Den 
som ger för intet, bör hava för intet, 
säffa fransmännen. 

2) Särskilt i England men även 
på många andra håll har mycket stor 
vikt lagts på den undervisande och 
uppfostrande delen av Mjölkdroppens 
verksamhet, varom det namn, de där 
fått, "schools for mothers", bär vittne, 
Varje mottagning hålles för mödrar
na en föreläsning, följd av samtal, 
där den föredragande är läkaren, skö
terskan eller annan kompetent per
son. Gäller undervisningen tillskär
ning av spädbarnskläder eller tilla
gandet av födan, förekomma också 
praktiska demonstrationer. 

3) Redan är nämnt, att mottag
ningar för väntande mödrar på mån
ga håll äro anslutna till Mjölkdrop
parna. Ser man, såsom vi gjorde i 
Solna 1921, att 17 % av alla späda 
vid födseln väga mindre än 2 1/2 kg., 
kan man inte undgå att göra vad som 
göras kan för att förbättra barnens 
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tillstånd genom att ägna uppmärk
samhet åt mödrarna före förlossnin
gen. 

4) I England äro till många 
Mjölkdroppar knutna "hemhjälps
föreningar" (se n:r 5 av Vårdare-
bladet 1922), som tillhandahålla 
hemmen dugliga och pålitliga vika
rier under den tid, då mödrarna på 
grund av förlossning eller sjukdom 
äro ur stånd att sköta sina vanliga 
göromål. 

5) Tandkliniker, där mödrarnas 
tänder, som ofta svårt lida, behand
las, äro ibland knutna till Mjölk
dropparna. 

6) En fråga av stor vikt är om 
Mjölkdropparna böra befatta sig med 
sjuka barn. Det gäller här naturli-
gen de lindrigare eller börjande 
åkommorna. I Paris, där Mjölk
dropparna ses med mycket vreda 
blickar av måno-a -nrivata läkare, som 
anse sig "enom deras verksamhet för
lora patienter, äro Mjölkdropparna 
mycket fallna för att o-enast tillråda 

Goda TnköT 
av Konserver, rökt Lav -, . 

Räkor m. m. j N;q 5'r°^ Al, 

Ost, Långedragsbröd j N 

Bazar Alliance Ö°" 
Tel- 4570 till båda butikerna 

Alla varor av bästa h . 
Butikerna närmast ing frân^3"6"111*. 

6- 'ran Bazargat,n 

a
:MA(JNUSSO^ 

COKES 
C. N. ANDER88ft 
Tal. 2780. W72, 1Q849. ^ » 

Amai
s
i®. Gustafssons 
Saluhallen 21- — 

förstklassiga Charkute 
rekommenderas. 

•"ivaror 
Tel. 1976. 

EKST&OMS 

JJJÔTMJOL 
oneoao kem.-tekn. fa o m k 

G R U N D A D  !  e s s  

barn, som sjuknat på ett eller annat 
sätt, att vända- sig till privat läkare. 
I England däremot, där stat och 
kommun giva ut sina penningar för 
att till Miölkdroppsläkare få de mest 
kompetenta barnläkare, ses frågan på 
ett helt annat sätt. Där kräves med 
växande styrka, att Mjölkdroppens 
läkare, som förut väl känner barnet, 
även skall ordinera för det i händelse 
av lindrigare sjukdom. Ja, på flera 
ställen har i anslutning till Mjölk
droppens verksamhet uppstått små 
barnsjukhus. Det skulle föra för 
långt att närmare utveckla, varför 
jag anser den engelska ståndpunkten 
både ur Mjölkdroppens och barnets 
synpunkt vara att förorda. Väl är 
det sant, att läkaren i och med sin 
verksamhet på Mjölkdroppen arbe
tar för att göra sig själv överflödig, 
men så är fallet med all hygienisk 
profylaktisk verksamhet. Allt mera 
börjar ock allmänheten förstå, att 
arbete för hälsans bibehållande och 
för hävande av lindriga, börjande 
sjukdomstillstånd är mera ekono
miskt sjukvårdsarbete. Man kan 
därför också hoppas att sådant ar
bete snart nog skall bliva av det all
männa bättre värderat. 
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I Sverige ha vi för~TT"~~ 
rande ett fyrtiotal Mjölkdroppet 
ket ar mycket för litet. vLv ? 
på mer är fyra eller fem t,Jn 

vanare borde hava en sådan 
fragnmgar rörande starten' läm "i 
mecl nöje av mig, adress HagaS 

•A 1 ;nge", fder torde det gamla 
idealet, att lakaren skall sköta Se 
de sjuka, utan de friska, så, att de 
icke bliva sjuka, vara så möjligt att 
förverkliga som i spädbarnsålfe/ 
I enskilda fall kan ju detta ske i 
privatpraktiken, men i stort sett är 
formen för denna förebyggande häl 
sovård en Mjölkdroppe." 

På de flesta håll i utlandet, i 
Amerika England, Frankrike, 
1 v sk I and, arbetas intensivt på att 
få alla spädbarn ställda under sak
kunnig övervakning genom upprät
tande ^av öv er v akningsställen. Det 
är på tiden att vi i Sverige söka. 
återhämta det försprång dessa länder 
före oss vunnit. 

Namnet Mjölkdroppe kan ur vissa 
synpunkter anses vara mindre lämp
ligt. Möjligen kan det av docenten-
Lichtenstein föreslagna ordet "Bar-
navardscentral' vinna spridning. 

BREVLÅDA. 
B. F. Jo tack, vi äro synnerligen 

tillfreds. 
L. //., Göran. Vi skola pröva på. 

Början göres i dagens nummer som 
ni se. 

Esther H. Alldeles för mycket 
snö! Våren är kommen! Nu är ti
den inne att skriva om blommor, 
knoppar och lärkan i skyn. 

Missnöjd. Låt er vrede gå ut över 
Kungl. postverket, vars nerver äro 
mycket starkare än våra, "Felet ,. 
"försummelsen", "slarvet" äro att 
söka där, ej hos oss. Vi förstå, er 
emellertid och äro inte stötta. Tvärt
om! Det har aldrig i redaktionens 
samfällda liv förekommit att någon 
av dess medlemmar blivit förargad 
över en tidnings uteblivande. Ert 
fall är sålunda i utomordentlig grad 
glädjande för oss. • 
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emot inte den ringaste likhet. De 
äro helt säkert inte ens släkt. 

—• Det har också sin riktighet, er
kände Grieve. Lilith har förlorat 
sina föräldrar och saknar närmare 
anförvanter. — Låt mig berätta li
tet mera om henne. Som barn 
var hon mycket klen och efter mo
derns tidiga bortgång överlämnades 
hon i fru Arnes' vård. Det vill sä
ga, dennas rätta hamn är Merton. 
Denna dam., det måste jag erkänna, 
har givit Lilith den ömmaste vård. 
De ha faktiskt varit som mor och 
dotter. Lilith är innerligt fästad 
vid henne och anser sig stå i omätlig 
tacksamhetsskuld till henne för den 
uppoffrande och enastående kärlek, 
varmed hön skötte henne, Lilith, un
der en sjuklig barndom och första 
ungdom. Den unga flickan ser i 
fru Merton sin mor, den enda mor 
hon känt, detta är ett sakförhållande, 
som vi måste räkna med. Och en 
bättre vän kunde hon häller icke 
haft ända tills den tanken vaknade 
hos den gamla damen att göra ett 
par av sin son i första giftet, Eric 
Horley, och Lilith. Det är en ge
nuin slyngel men moderns avgud, och 

även Lilith har väl omfattat honom 
med stor tillgivenhet — han var ju 
hennes fostermors son och hennes 
egen lekkamrat och ungdomsvän. 
Han kan för övrigt vara en stor 
charmör, när han vill. Men en o-dug-
ling och slösare är han därjämte. Li
lith har ett par hundra tusen i rän
tor och som förmyndare lämnade jag 
henne en rundlig årlig summa att 
leva på. Den räckte emellertid då
ligt till, fastän Lilith och fru Mer
ton levde ett mycket förståndigt liv. 
Vid en närmare undersökning av sa
ken. förstod jag, att det var Eric Hor
ley som förbrukade lejonparten av 
pängarne. 

— Lilith har antagligen, åtminsto
ne för någon tid, varit förälskad i 
honom, insköt Mallory misstänksamt 
i ett anfall av svartsjuka. 

Grieve skakade på huvudet: — 
Absolut icke! Det är som jag nyss 
sagt. Det är gumman Merton, som 
skött korten med så stor skicklighet, 
att hon förmått Lilith att binda sig 
vid Eric. Flickan vill nu icke göra 
modern den svåra sorg, som en 'bryt
ning med sonen skulle innebära. Det 
givna ordet betyder ju också mycket 

för henne. Och så tror bon väl på 
vanligt flickvis, att Eric, som hon 
dock håller av som en bror, skall gå 
under, om hon stöter honom ifrån 
sig. —• Giftermålet Skulle för länge 
sen varit ett faktum, om inte pojken 
förstört det hela genom gitt oerhörda 
lättsinne. Modern drog in på under
hållet till honom för att tvinga ho
nom till ett mera stadgat liv, men 
Eric, som var van att ha stora be
lopp att röra sig med, skaffade sig 
pängar på andra håll. Övertygad om 
att modern skulle träda räddande 
emellan förfalskade han vid ett till
fälle sir George Paradines namn på 
en växel. 

—-Ja, blandade sig sir George åter 
i samtalet, den slarvern kunde verk
ligen när ha ville vara en oemot
ståndlig charmör. Jag tyckte bra 
om honom, jag erkänner det, och lå
nade honom åtskilliga gånger rätt 
betydande summor. Men slutligen 
Uppfattade han min vänlighet som 
flathet och förlitande sig på imitt 
goda hjärta skrev han en växel med 
mitt namn. Men då var det slut med 
vänskapen — jag tycker nämligen 
inte om att hållas för narr, och in

nan Horley visste ordet av var han 
häktad. Jag ångrade sedan att jag 
hade (haft så bråttom, när den där 
valpen skrev ett rörande brev och 
skyllde på sin fästmö, Lilly Asprey. 
Han lät förstå att det var hennes ex
travagans, som ställt alltför stora 
krav på hans plånbok och 'kommit 
honom att begå den olycksaliga för
falskningen. 

— Är det verkligen er mening, ut
brast Mallory bleknande av vrede, 
att säga att ni trodde den där skur
kens gemena anklagelser mot Lilith? 

— Ja, det gjorde jag, svarade sir 
George. 

Innan Mallory hann svara grep 
Grieve in. 

—• Glöm inte förhållandet mellan 
fru "Merton, Eric Horley och Lilith. 
Denna senare hade icke så svårt att 
förlåta sonen till den älskade foster
modern, så mycket mera som det må
ste ha varit nästan ett syskonförhål
lande mellan dem. Då Eric vid 
kraschen fick sex månaders fängelse 
övertalade fru Merton Lilith att läm
na umgängeskretsen i London och 
att begrava sig med henne i Shingle 
End, tills Eric utstått sitt straff och 

folk hunnit glömma bort hans dum
ma streck. Jag antar att gumman 
ville hålla Lilith i avskildhet för 
att ingen annan skulle komma och 
snappa bort henne från sonen. 

— Ni borde ha korsat hennes pla
ner, invände Mallory. 

— Vad kunde jag väl göra? frå
gade Grieve med en åtbörd av makt
löshet. Lilith var redan den tiden 
myndig och förfogade fritt både 
över sin person och sin förmögen
het. Jag måste uppträda med den 
största försiktighet och hovsamhet. 
Om jag sagt henne min uppriktiga 
mening om hennes fostermor och 
hennes ränksmideri, så skulle den 
unga damen h dl t enkelt ha visat mig 
på porten. En gång var det mycket 
nära att hon gjort det. 

— Ni kunde väl ha öppnat ögo

nen på henne? 
— Omöjligt, förklarade Grieve be

stämt. ' Hos Lilith är det hjärtat, 
som styr huvudet. Och hjärtat be
härskades av den gamla damen med 
den blida stämman och de troskyldi

ga ögonen. 
Mallory sprang upp från stolen. 
— Denna fru Ames eller Merton 

måste vara en samvetslös äventyrer 

ska, en förbryterska som vill att den 

stackars flickan skall gifta me 

en sådan usling, som hon vet att so 

nen är, utbrast han. 
Hr Grieve rynkade fundersa® 

pannan: - Det är jag inte 
säker på. Jag tror inte att den ga _ 

la damen känner sin son ri "o 
grund och botten. Det kan 

George intyga, -.-„jfoet 
_ Jag kan inte med bestan 

uttala mig i den här saken, sv* 
baroneten. Jag vet endast at -

gamla damen, då hon; upp^. ^ 
på The Towers för att be m g, 

lighållä sonens förfals' 
ria, blev fullständigt lamslag 

klaring han givit til i- i(iet är 
Gumman spelade m te °m ^ hon 

alldeles säkert. Det var so 

räffats av blixten sagtr 

för henne, att Eric t ho-

det var Lilith 
och gjort honom ^orts). 

tr; 
om 
att 
nom 

% 
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så att pysen kan bli 
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-̂ Zuyck tillätes gärna om »Kvin-
Tidning", med hela namnet tornas 

utsatt, angives som källan. 

INNEHÅLL. 
UtiandskrSnika i sammandrag. 
(t gå på muséer. Av Frida Erikson. 

öenom svenska bygder. Av Hedda 

jey-Rasmussen. 
yvshunger. Av Adelheid Hausmann. 

Ben magiska lådan. 

Teater. 

inom egna gränser. 
Finns det lyckliga äktenskap? 
jfvas själsliga egenskaper? 
Hur se kvinnorna livet ? Av N—a N—n. 
De oföddas rätt. Av Greta — n. 
Lilith. Roman av Florence Warden. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Den nye tyske rikskanslären d-:r 
Luther liar nu presenterat den av ho-

bildade regeringen för riksda
gen, som därjämte fått sig denna re 
/erings programförklaring förelagd, 
riksdagsdebatterna ha i stort sett 

taft en lugnare och mera hyfsad ka 
laktär än vad man är van vid i dén
ia av inbördes partihat och oförson
lighet genomsyrade församling. Men 
även nu hälsade man varandras au 
föranden med hånskratt och tillka 

: man varandra så ärekränkande 
eller eljes grova tillvitelser och till 
»älen att flera talare måste kallas 

ordningen och en visas på dör 
Mi. En god illustration till tidens 

sin hänsynslöshet och ofördrag
samhet avskyvärda partipolitik! 

Den nya regeringen förklarar, att 
I® ställer sig på den gällande re
publikanska författningens grund, 

den med hänsyn till de förutva-
Bnde fiendemakterna ämnar förf
atta den förra regeringens försonlig-

<s- och uppfyllelsepolitik, och att 
inåt ämnar göra allt för att f.. . ° 

ra®ja lC[en .allmänna utvecklingen, 
ll'ken synes lovande om endast 

ttringen inom folket kan övervin-
Fas- Arbetarne få löfte om 8-tim-
lajs arbetsdag. 

Tr°ts alla. dessa försäkringar ha 
Socialdemokraterna och kommunis 
terila skyndat att förklara den nya 
bringen krig på liv och död. Man 
Saktar den nämligen, trots dess 

Sll?ivna politiska neutralitet, som 
®0"arkistisk, maskerat monarkistisk. 

nga riksdagspartier med undan-

I folkpartiet (moderat höger) 
f" ^^hållsamt lovat sitt stöd, 
^ ara sig intaga en mer eller min-

stn men fri och obunden 
'''ning till den nya ministären. 

. 1 Wkrike och England är man 
Iclfg n"',i 
. J °Jd med den nya tyska rege-

&en' Även där betraktar 
en 

man 
0lldaSOm monarkistisk med 

***** m°t Dawes-planen och 
redsPolitiken i allmänhet. 

[ en ^raiiska regeringen har det 

tys J ^esvärligt. Den med Sovjet-
Ite knutna förbindelsen har ic-
H ^en v^nfade behållningen 
V På, ledande sovjethåll 

att (j1?11 n°nchalant förklarat, 
1 , ̂ °mmuni'stiska Ryssland in-

kn ,S y 'c%het har att betala dö 
i s 

^tid eSlvarne skulderna från 
en- Denna deklaration är allt 
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för hänsynslös och oförskämd för at 
tunna tålas. När Frankrike erkän
de sovjetstyret som Rysslands rätt
mätiga regering väntade de franska 
spararne, vilka på sin tid placerade 
sina tillgångar i det ryska käjsar-
dömets "säkra" obligationer, att des
sa skulder skulle erkännas av sov
jetherrarna och ordentligt förräntas 
och betalas. Den franska regeringen 
har för att lugna oron förklarat, att 
den kommer att avkräva sovjet full 
betalning. 

Under en debatt i franska depute
radekammaren har man från olika 
håll bestritt, att Frankrike häftar i 
kuld till andra allierade makter, 

Frankrike ifick guld av sina bunds
förvanter för den gemensamma krig
föringen men gav själv liv och blod, 
något som måste angfes lika värde
fullt. 

Förenta staterna ha såsom grund
löst betecknat det fransk-engelska 
glada antagandet, att staterna bun
dit sig vid -den europeiska politiken 
därför att de äro med om att dela 
det tyska guldrovet. Så är icke för
hållandet. U. S. A. känner sig på 
intet sätt förpliktat att gripa in mot 
Tyskland, om detta land skulle klic
ka vid infriandet av Dawes-planens 
bestämmelser. 

Spanske konungen har varit före
mål för en allmän demonstrativt 
hjärtlig hyllning närmast med an
ledning av de ärekränkande beskyll
ningar för feghet och landsskadliga 
åtgärder (kriget i Marocko) .som rik
tats mot honom av Blasco Ibanez, 
spansk författare och liberal politi
ker. Ibanez, som uppehåller sig i 
Frankrike, har .spritt sin pamflett 
över Spanien genom att låta utkasta 
den i massvis från aeroplan. 

Statsministrarne i brittiska domi
nions 'ha vägrat att sammankomma 
till en imperiekonferens i London 
för att dryfta Genèveprotokollet (om 
Folkförbundsstaternas skyldighet att 
gemensamt, eventuellt med vapen
makt svara för freden i världen, samt 
om .skiljedom; avrustning ro. m.) 
Överläggningarna mellan engelska 
regeringen och dominions skola i 
stället föras pr telegraf. Genève
protokollet kommer med visshet icke 
att i sitt nuvarande skick godtagas 

av England. 
Hur litet man i verkligheten hop

pas av -detta protokoll visas därav 
att Förenta staternas president in
bjuder världens stater till en avrust-
ningskonferens, vilken ju skulle va
rit obehövlig, oro Genèveprotokollet 
hade någon utsikt att förverkligas. 

I Ryssland synes verkligen något 
vara i görningen. Trotzky har av 
sina medtävlare om makten avsatts 
som högste befälhavare över den rö
da armén. Nu återstår att se om 
Trotzky utan vidare finner sig i den
na behandling. Hären lär vara ho

nom tillgiven. 
Vid Hälsingforskonferensen har 

de baltiska staternas, Polens o. Fin
lands utrikespolitik bragts i sam
klang. Överenskommelse har träf
fats om skiljedom mellan de berörda 
staterna för vissa eventuellt uppkom

mande tvistefrågor. 
Norska stortinget har öppnats. Be

tecknande för den politiska ställnin
gen i Norge är kommunismens styr

ka och aggressiva kynne. 

(Eftertryck förbjudes). 

Htt gâ pä muséer. 
Av FRIDA ERIKSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

Många gånger har jag suttit på 
muséer och i stället för föremålen be
skådat folket som kommit för att se 
dem. En och annan har varit av 
rätta sorten, en sådan åskådare för
svinner på något slags sätt från ens 
iakttagelsefält, går liksom upp i vad 
han ser -och blir till ett med det sed
da, med ett ord, han undandrar sig 
uppmärksamhet. Så mycket mer 
faller den andra strömmen i ögonen; 
människor i grupper på två eller 
flere, som i jämn takt trampa ige
nom salar och korridorer medan de
ras stirrande ögon glida över de 
oändliga raderna av likartade och 
ändå olika föremål. De se förvåna
de, halv-intresserade, men mest trötta 
ut, stanna sällan och försvinna till 
sist med en suck av lättnad, som man 
tycker sig höra. 

Emellertid ha de "varit på muse
um", och efteråt kunna de nog min
nas ett och annat, någon tavla, som 
de förut lärt känna genom reproduk
tioner eller något kuriosum som Gu
stav II Adolfs uppstoppade häst el
ler Karl XII-.s vagga. Jag kommer 
i -håg en dam, som av hela Glypto-
teket i Köpenhamn egentligen en
dast mindes att "Johannes Döparen 

var grön". 
En litet förnämligare klass är den 

"allmänt intresserade", som aldrig 
försummar ett museum på en resa. 
Dessa människor göra de allvarliga
ste försök att se och minnas, men in
genting hjälper: det ena intrycket 
tränger ut det andra; man skall va
ra en oerhört tränad museibesökare 
för att inte det hela skall resultera 

i huvudvärk. 

Låt oss tänka efter hur man skulle 
kunna gå till väga för att fa ett na-
,got bättre resultat — få vila och ve
derkvickelse i stället för trötthet och 

leda. 
Om vi föreställa oss en bjudning, 

t. ex. en stor mottagning för flera 
hundra personer, där värd och värd
inna måste stå och trycka alla gäs
ternas händer -och säga ett vänligt 
ord till eii och var, så måste vi för
stå hur fullkomligt utmattade de 
.skola känna sig efter festens slut. 
Och gästen, som trängts med de hun
dra och åter hundra andra gästerna 
i hettan och surret av rösterna, ser 
sig kanske nyfiket oro i början, im
ponerad av ståten, men sa småning
om finner han alla ansikten lika och 
hela tillställningen avskyvärd. Det 
kunde då hända att han bleve före
ställd för en intressant person — det 
ena ordet gav det andra, samtalet tog 
fart, en elektrisk gnista flög från 
den ena över till den andra — och 
den uttråkade gästen går från den 
"tröttsamma tillställningen" som en 
ny människa, glad och upplivad, 
medan värd och värdinna dödströtta 

sjunka samman i sömn. 
Här har alltså skett en meddelelse 

— gästen har fått något, där de an
dra närvarande endast givit ut. 

Ett museum, vare sig målnings-
eller skulpturgalleri, kultur-, per-

Genom svenska bygder. 
på vandring över Östgötaslätten. 

HEDDA KEY-RASMUSSEN. 

son- eller naturhistoriskt, är att lik
na vid en sådan av gäster fylld sa.l. 
De trängas på väggar och golv och 
icke en enda finns, som icke har nå
got att säga, som icke har mycket 
att säga, blott du ger dig tid att höra 
på dem.. Men det är detta, som du 
måste ha, annars går det dig som den 
stackars värdinnan med de alltför 
.många gästerna. Du hinner inte ge 
din tid åt några hundra eller tusen 
föremål, men du kan hinna med tre 
eller fyra, kanske tio, tolv. Nöj dig 
med dem! Och låt mig säga: du 
kommer att få mer utbyte av en 
verklig meddelelse med några få, än 
.av ett flyktigt beskådande av några 

tusen. 
Nå, men hur skall jag komma till 

tals med dessa då? frågar den intres

serade. 
På samma sätt som man kommer 

i språk med en människa. Man stan
nar och ägnar henne sig uppmärk
samhet och hör på vad hon har att 
•säga, helt och odelat för en stund. 
Detta är villkoret! Och det förstås 
av sig självt, att man måste vara 
ensam med föremålet för ens upp
märksamhet. Vid ett samtal på tu 
man hand får man ju alltid veta mera 
än i ett blandat sällskap. 

Vem iskall jag då söka upp av 
alla dem som trängas därinne? 
, Jag tror du får låta instinkten 
leda dig. Gå stilla och mottaglig, 
pch plötsligt har något fångat din 
uppmärksamhet. En gammal tavla 
t. ex. därinne i det holländska kabi
nettet, Det är ett brokigt blomster-
stycke, lustigt och grannt som. en 
skånsk "agedyna". Konstnären har 
hopat alla glada färger till en stor 
munter symfoni —- de skulle skrika 
om icke var färg höll -den andra i 

(schack, som på en brokig rabatt i 
naturen. De utsökta tulpanerna äro 
en aning stiliserade i teckningen: 
nu ser jag varifrån mönstret" häm
tats till min mormors blomstermål-
pingar på siden. Sådana blommor 
finns inte, höll jag på att säga — 
men man vet ju aldrig vad de hol
ländska herrarna hade för kuriösa 
varieteter i sina små stela trädgår
dar med de stora ostindiska krukor
na-. En -dam med slätt uppkammat 
hår, väldiga puffärmar och jättelik 
styv nervikskrage om halsen — just 
en sådan som på porträttet invid 
en kavaljer i kyller och gula byxor 
spatsera omkring där; och genom 
porten i trädgårdsmuren ser man en 
speglande kanal • Åh, jag har 
ju varit i Holland på 1600-talet 
och det var bara ett litet blomster

stycke av de Heem — — 
En flintyxa, vackert slipad efter 

tidens förmåga. En man har slipat 
henne — denna yxa, som jag ser här 
alldeles inpå mig — för hur många 
tusen år sedan? Hon har kluvit en 
mans panna, kanske många mäns, 
varit en dyrgrip och en bytesvara 
bland ett folk, som levde när isarna 
nyss hade smält bort frän norra 
Europa. De voro glömda och för-

En främling, som på slutet av åt
tiotalet flyttade in till Göteborg, 
mottogs av gamla vänner och infö
dingar med två goda råd: "man tar 
kina, annars klaras aldrig klimatet" 
och sedan: "man köper sina ärter 
hos Öhrns." 

Det skulle räcka för att bli natu-
raliserad. Den rå-d lyder är, som 
bekant, vis. Ocikså drack "man" ki
nalösning bokstavligen som vatten 
— och "man" köpte sina torsdagsär
ter hos Öhrns på Larmgatan — och 
mådde utmärkt av båda sorterna, och 
blev '"dag för dag .allt- bättre" göte
borgare utan Coué's hjälp, som, all
deles okänd, trillade sina piller än 
så länge. 

Men var fick Öhrn sina • synner
liga ärter ifrån? Det skall H. 
Palmœr få berätta för dem, som icke 
redan gissat det, med en av sina van
liga smågnistrande eldbränder: "Ös
tergötland är en provins vida berömd 
för ärter, fläsk och adresser". Och 

svunna redan när Erik Segersäll 
stred på Fyrisvall, men flintyxan, 
som jag här ser, skall finnas till i 
myriader år efter mig —. 

En monter med glas från Holland, 
från Venedig öch. några nya svenska 
från i går. Jag vet intet, som så vilar 
trötta ögon som de rena linjerna på 
ädla glas. Som vind i orgelpipor, 
som;spelande vatten, som böjda blom
kalkar -lev»- dé i' sin-gnistrande, 
bräckliga, klarhet. " 

Därinne bland altarskåp och kyrk
liga föremål sitter en ensam, sörjan
de Maria. En snickare från Öster
götland har snidat henne, säkert ef
ter någon ädel förebild, så gott han 
kunnat. I all hantverkets, klumpig
het har ho-n en enkel röran de ljuvhet 
som kanske icke överträffades av fö
rebilden. I alla fall har hon en plats 
i mitt hjärta, är ett band som för
enar mig med den hädangångne gam
le allmogesnidaren och med hans 
samtida i dagar av nu försvunnen 

fromhet. 
—. — Varje museibesök — av en 

icke särskilt studerande — kunde 
nöja sig med några få nya bekant
skaper. Och glöm icke att hälsa pa 
gamla vänner! Utvidga kretsen 
sakta men oupphörligt! 

Sköna ting, och ting som förtälja 
om gångna tider, äro stora och out
tömliga kraftkällor. Emedan vi ej 
se dem till vardags, hinna de icke 
att genom vanan mista mening och 
gestalt. Men de kräva att nalkas 
med andakt — annars värst för den 
besökande! Tillslutna bli de da en
dast en rad av föremål, varken mer 
eller mindre; förseglade brev, stum
ma tangenter på ett orört instrument. 
Och i stället för att hämta vila och 
krafttillskott av oberäkneligt värde 
i ett arbetande liv, hämtar den vårds
löse vandraren ingenting annat än 
trötthet — och "museihuvudvärk". 

som tit. Palmœr varit en av de fula
ste fiskar Östergötland haft att fjälla, 
förstår man att han inte släppte sitt 
rov så lätt. Till och med uppe vid 
riksdagen och fastän han slapp den 
hatade Linköpingsbispens och d:o 
domprostens lekamliga åsyn, kunde 
han icke se matsedeln på restauran
gen utan att utbrista: "Jag får en 
matsedel — läser — och tårarna 
kommo mig i ögonen; jag läste or
den: ärter och fläsk. Ovillkorligt 
påminna mig dessa ord om min äl
skade fosterbygd Östergötland —-
och jag blir rörd, rörd till tårar. O 
Östergötland ! O ärter och fläsk ! Vem 
mäktar skilja er åt i mitt hjärta! 
Med av gråt dämpad röst säger jag 
till kyparen: jag vill äta ärter och 
fläsk! det blir ett slags nattvards
gång!" 

Jag hoppas hjärtligt de satte sig 
i halsen på honom, den gamle hed
ningen och kallgriuaren, det hade 
inte varit mer än rätt, så ogudaktigt 
kvick som han gör sig över natio
nalrätten. 

Nå, nu måtte vi vara tillräckligt 
lokaliserade i vad angår Öhrns läck
ra och lättkokta små gulinga-r? allt
så: de bästa finns i Östergyllen — 
men var finns Östergyllens bästa? 
Ds skördas icke långt från det gamla 
Alvastra, på B—by gård, på deu 
jord som kallas Dags mosse och som 
endast Skånes bästa kan tävla med 
i fruktbarhet. Emigrerar någonsin 
en skåning? Ja, då blir det hit, om 
han är jordbrukare. Men en äkta 
landets son är patron L—n på B—by 
som i höstas firade 75 år — samtidigt 
som den gamla firman Öhrn i Göte
borg firade guldbröllop med hans 
ärter. Och till minne av deras fem-
tioåriga handel och vandel skickade 
Öhrn upp en representant med en 
särdeles vacker och dyrbar minnes
gåva, som överlämnades till den rake, 
reslige åldringen, ej olik en engelsk 
lord, vid det ståtliga middagsbord, 
där han i kretsen av ett 70-tal på 
kort inbjudna gäster, firade sin lån
ga arbetsdag med den äran. 

Härifrån B—by se vi en ganska 
god flik av den vida, stora Östgöta
slätten där utsikten är öppen åt alla 
håll och man fritt kan njuta av dess 
vidd, dess bördighet, dess folkmängd 
med idéassociationer av välmåga, 
styrka och samhällelighet. Tätt, 
mellan vita kyrktorn, ligga de väl
byggda gårdarna — kring var och 
en står en liten bukett av träd, plan
terade av dess ägare, troligen för att 
lära barnen huru träd se ut — ty 
huru skulle de annars lära det i den
na "spannmålsöken" som Palmœr vid 
ruskväder och klent humör behagar 
kalla den? Här växte dock fordom 
en väldig skog, men den höggs ner 
av odlare, som sådde ätbara ting. Nu 
ser man deras ättlingar, i sextionde 
led, "kliva sina dryga och duktiga 
husbondesteg mellan de hugnande sä
desaxen, de äro starka, redliga och 
kloka män". Och häri har Palmœr 
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äntligen Tätt: det är ett sällsynt 
•ståtligt, storvulet släkte dessa väl
närda östgötar, på vilkas ansikten 
skickliga fysionomister trott isig av
läsa följande tänkespråk: "den, som 
har ärter och fläsk och fårskinns-
päls kan se ned på en värld och för
akta densamma" — samt —• impor
tera smidiga smålandsryggar att böja 
sig i betplockning, kan man tillägga 
med en liten tagg i det småländska 
sinnelaget. 

På tal om skog och sjö böra vi ej 
glömma ~tellarna på Solberga gård 
vid Svartån — om icke för annat, 
så för att visa att landets kvinnor 
ej ge männen efter! Dess ägarinna 
vågade trotsa själve hertig Carl, som 
sölade ner Linköpings torg med så 
mycket ädelt blod. Hon utverkade 
sonens vistelse i Sverige ur den pol
ska fångenskapen åtminstone så län
ge tills hon, som orden föllo sig, 
"hunnit skörda, vad hon sådde". 
Och hon sådde — tallfrön! Det är 
Solberga tallar, "Sveriges ädlaste 
träd". 

Nu skymtar skog här endast på 
avstånd, där det mörka. Omberget 
slår sin stödjande arm runt om 
slättens breda midja. Och längst 
bort i förtonat blådis försvinner 
vätterhavets linje i himlens ändå lju
sare. 

Tar man blicken tillbaka, till sig 
igen, så stannar den häpen över des
sa oändliga fält, där plogen just nu 
vänder den djupsvarta myllan, med 
sin drypande, blåskimraiide glans 
lik rimfrost till rullande vågor, stela 
och raka, som skola ligga där och 
jäsa och svälla till nästa vårsol stic
ker fram. 

Och män tänker kanske: finns det 
överhuvud taget en självständigare 
man än en besuten bondekung? Kan 
han med hjälp av den nutida, så 
högt utvecklade fackkunskapen — 
på det närliggande Kyleberg plöjes 
nu också om natten, med Agaljus på 
traktorn! —• avlocka jorden sin ut
komst, beror han av ingen mer än av 
vår Herre. Och på tal om väder och 
gröda ta sig här på slätten de gamle 
en pris snus och svara lugnt: "det 
må gå hur som helst, så går det lik
väl som vår Herre vill". Ro över 
sinnena, gemensam kärlek till jorden 
•—- det gör odlarens arbete till det 
minst avundssam lan de bland yrken. 
Tilgen avundas den andre de tyngsta 
axen —• det är jordens heder! — in
gen gläds åt ogräsfyllda fält eller 
misslyckade skördar — det pinar 
den flitige: det är synd mot jorden, 
den moderliga, alstrande, närande. 
Man hjälper i stället varandra, — 
med hästar och folk, — när jord skall 
plöjas och säd skall skördas. Ty i 
själva jorddoften bor en allbetvin-
gande, berusande kraft, som ingen 
verklig jordens «on mäktat motstå. 
Jag minns ett par typiska exempel: 

Hemmets  t idn ing  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 
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det ena från Frankrike. Yi Voro ett 
lustresande sällskap, som från ett 
slott i Lot och Garonne, reste i vagn 
den långa intressanta vägen till sta
den Cahors, Gambettas födelsestad. 
Värden bjöd på middag och ett vin 
som kallades Vieux Cahors, .och som 
han ensam kände till fanns i den käl
laren. Det var unikt, underbart helt 
enkelt, flöt som simmig olja ned för 
glaset, mörkt, starkt och milt. Och 
.fanns icke i marknaden då. Hän 
bad oss ®e ut över kullarna, som om-
gåvo den gamla befästade staden, 
restaurerad av Viöllet-le-Duc. Där 
växte det. Och jorden på de vin
bergen var :så dyrbar att varje hekt
ar kostade .10,000 francs — och 
skulle vid regnflöde några smulor 
av den dyrbara myllan spolas ner, 
buro bönderna den i korgar tillbaka 
upp på höjderna, som voro ansenli

ga. 
Jag minns ett annat från Sverige: 

från Käringön, vår yttersta utpost 
mot havet. Ön är en grå, vresig 
bergknält, s tor mo mb rusad, som mån
ga det veta. Men i en fördjupning 
mitt på ön, stannar man inför und
ret: ett litet paradis till trädgård 
med fruktträd och blommor och 
grönsaksland. Hur har den kommit 
dit? Av kärlek till jorden och till 
själasörjaren — ty båtlast efter båt
last seglade öborna över från fast
landet med jord och deras kvinnor — 
eftersom man inte kunde ta sig fram 
med skottkärra — buro den tåligt, 
år efter år, i sina förkläden! och i 
säckar på ryggen upp mot bergskre
van vid prästgården — tills de fyllt 

den! 
Men medan vi stått här och filo

soferat har unge patrons på B—by 
ekipage kört fram: med "stallmäs
taren", som han skämtsamt kallade 
sin kusk och två smäll feta bruntar 
— här fodras ocikså djuren till brist
ningsgräns! — för en öppen droska. 
Väl inpackade i pälsar och fällar 
ge vi oss ut över de ändlösa fälten, 
genom lerdjupa vägar, dem "bitvar-
gen" inte hunnit kamma än. Bort 
mot Heda kyrka bär det — där det 
sägs att "den Heliga" vilat den sista 
natten, före pilgrimsfärden, från vil
ken vi ha eu kista kvar, i hennes bön
cell i Vadstena kloster. Genast riktas 
,tankarn"a in på ett annat Östergöt
land : det, om vilket Gustav Vasa 
skrev: "Östgötarna äro fulla med 
Jungfru Maria; mjölk och Sancta 
Britas Uppenbarelser". Det mysti
ska landet för syner och sägner, för 
sång och saga — landet där Brigitta 
föddes, där den stilla staden ligger 
som en vit skimrande pärla vid Vät-
terstranden, där världens äldsta bau-
tasten täljer bygdens drapa i dess 
söners. Det gamla massiva fyrkan
tiga tornet i Heda är ju mest likt ett 
fästningsverk, den tidens skydd mot 
rövare och stigmän; men uppe i torn
rummet, därifrån ögat famnar stör
sta delen av länet, där sägs ,det att 
den heliga tog sitt sista., långblic
kande farväl av den jord, \om ägdes 
av hennes släkt, så långt hon kunde 
.skönja. Där brottades säkert Guds och 
den stolta Folkungaättlingens vilja 
den sista, avgörande kampen, innan 
hon gick ner för torntrappan, i dub 
bel mening nu en pilgrimsstig. Jag 
inbjöds att försöka gå den uppför i 
Brigittas fotspår, men motstod! An
tingen iskall man vara en modern 
benfri anjovis för att orma sig upp
för den istentarmen eller också skall 
man vara en liten, helig kvinna, tunn 
och tärd av vaka och fastor. Jag 
var ingendera delen. Utan gick i 
stället in och uppsökte "Vår fru i 
Heda" — den ljuva, naiva Maria 
bilden, inför vilkens fötter V. y. 

Brand-  och  Livförsäkr ings -Akt iebo lage t  

Göteborg. 

Heidenstam lagt sin skaldehyllning, 
och vi fcommo överens om att tiderna 
blivit onda — hon och jag —och att 
hon behövde ge oss en ny Brigitta 
just nu. 

Men utanför skrapa bruntarna 
otåligt med hov —• och "stallmästa
ren" kallar. Det bär fortfarande i 
väg över fortfarande ändlösa fält. 
Man förstår den västgöte .som för
tretad talade om östgötarnas sätt 
att tröska all säd ute på åkern: "de 
ha så stora fält, så att det gör dem 
ingenting". Längs landsvägarna ser 
man något säreget: vid inkörsvägen 
till varje gård står ett massivt bord 
på stolpar —- det är mjölkbordet på 
vilket gårdens mjölkfyllda flaskor 
ställas ute. varje morgon till hämt
ning. Man ser med ett häpet leende 
på denna kvarleva av gammaldags 
heder, som annars skåningarna, sö
der om landsvägen, skryta över att 
ännu vara ensamma, om. Tiden går 
i alla fall inte på långt när så fort 
som man tycker — när allt kommer 
till .allt. Vi närma oss Röks kyrka. 
—• I fjärran skymtar Tåikerns vass-
fyllda bruna stränder; ett och'annat 
svart fågelsträck synes lyfta mot det 
högblå löftet — en sval vind .sveper 
höstkall över slätten och solnedgån
gens flammor och strimmor av smält 
koppar börja varna oss att det lider 
mot kvällen. 

De gåtfulla runorna, på Rökstenen 
äro snart sedda fa.st svårt tydda. 
Man stannar på kyrkogården franl-
för ett litet anspråkslöst bekvämlig
hetshus — jag ber om undseende för 
min näsvishet men ett annat namn 
kan jag absolut och sanningsenligt 
ej hitta på till den kåken. En dörr 
lyftes av bakåt och en framåt •— och 
där står den mångtusenårige jätten, 
med sin i sten för alltid bundna själ, 
avtäckt i dagsljuset. Liksom när 
man lyfter kalotten från en åldrig 
hjässa, så snävt verkade höljet. Var
för lyfter man icke hellre in gamlin
gen i kyrkan härintill att fritt be
skådas och äras av allt folket? Var 
han månne mera hedning än mången 
annan nu för tiden? När vi lagt 
tidsskiktena av tankar och åsikter 
tillrätta — kanske avstånden bli 
korta nog? Och i Brigittas land bor
de kyrkans famn vara vid. 

Men nu skymmer det på allvar — 
det bär hemåt i rask fart, ty bruu-
tarna vädra stallfodret. Och "läng-

Civsbunger. 
Av ADELHEID HAUSMANN. 

Det muntra karnevalståget drog 
fram genom gatorna. Vid fönstret i 
en av vindslägenheterna stod en ung 
flicka med pannan lutad mot rutan, 
lyssnande till glammet och stojet 
från upptågsmakarne där nere. 

En het längtan brände inom hen
ne att få kasta sig ut i, att få dyka 
ned i dessa glädjevågor som stego 
upp ur gatudjupet för att få smaka 
livets sötma en enda gång — en en
da gång. 

Den unga flickans kinder glödde 
och hon höjde handen för att lyfta 
av fönsterhaken. Hon ville åtmin
stone se allt detta, som utspelades 
därnere och vars genljud här uppe 
fyllde hennes hjärta med en het 
längtan, nästan tog andan från 
henne. 

Då kom en sakta jämmer från 
sängen henne att till hälvten vända 
sig om. Handen som gjort sig redo 
att öppna fönstret löste sitt grepp 
med utspärrade fingrar, som hade 
något ryckts undan dem, vilket de 
försökt att krampaktigt hålla fast. 
Var det lyckan? 

Sucken där borta från hörnet bor
rade sig in i hennes medvetande, för
de henne bort från den drömvärld, 
där hon varit, tillbaka till verklig
heten bort till den människa, som 
snart skulle ha löst livets stora gåta 
och som var hennes mor. 

Under det att hennes till vårdande 
kärlekstjänst ömt beredda händer 
sträcktes ut mot sjukbädden var det 
som om fötterna vägrat att bära den 
unga gestalten tillbaka in i det mör
ka rummets sorg. Men förstelningen 
löstes, och med ilande steg skynda
de Rose-Marie fram till sängen, vid 
vars fotända hon satte sig ner. Nu 
var det stilla inom henne, alldeles 
stilla. Hennes blick gled över det 
lidande ansiktet och tog fäste vid 
den tomma väggen där bakom. 

Skymningen gled in i rummet. 

tans stjärnor" slå redan ut i talltop
parna på Omberget som blixtrande 
blomknoppar, under det himlen vän
der kopparsköldens guld nedåt mot 
Vättern — till tecken att dagens id 

och strid är slutad. 
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Göteborgs Morgonp0st  

Morgonens förnämsta annonsorg; an 
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tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 

» Hl.-. 

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

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

Flickan reste sig, tände den lilla 
skröpliga fotogenlampan, ställde den 
på bordet och intog sedan åter sin 
plats vid sängfoten. 

Timmar hade gått då plötsligt mu
sik trängde ut från restaurangen på 
andra sidan gatan. Man spelade 
upp till bal där nere, och hon hörde 
fiolerna sjunga och locka allt högre 
och högre : 

— Kom och tråd dansen du som 
dina. jämnåriga.. Ditt blod är ungt 
och endast en gång blommar våren. 
Kanske får du en hjärtans kär —- — 

Den unga flickan slöt ögonen och 
slog händerna för öronen. Bara in
genting höra — ingenting höra —-

Men för varje gång dörrarne där 
nere öppnades, hörde hon de takt-
fasta. dansstegen och sjömgo fiolerna 
sitt lockande och förledande: Men 
kommer du då aldrig? 

Då var det någonting inom henne 
som ropade: — Jag kommer! 

Hon lyfte huvudet ur händerna, 
reste sig och böjde sig lyssnande 
fram över moderns bröst, som höjde 
och sänkte sig under lätta andetag. 
Åh, hon sov .så gott och hon skulle 
säkert sova länge ännu — 

Var det det svaga lampljuset som 
med sitt osäkra sken grävde så djupa 
fåror i den sjukas anlete? 

Med handen hårt tryckt mot sitt 
hjärta och med blicken fäst vid den 
sovandes anletsdrag gled Rose-Marie 
långsamt baklänges mot dörren och 
grep om handtaget, som villigt gav 
vika för trycket. 

Nu tog hon livet i sina egna hän
der —t 

Där uppe i vindskupan brann lam
pan ner och slocknade. Hon som 
låg där behövde icke längre dess 
ljus. Allt var ljudlöst stilla 

Det hade blivit mycket sent. En 
gäll klarinett skrattade ondskefullt 
ut i mörkret, då rest au ran gdö r ra r ne 
slogos upp och en yngling ledde en 
ung oerfaren flicka med sig ut i 
natten. 

Den magiska lådan. 
Det kungliga engelska läkaresäll

skapet utför sedan någon tid experi
ment med en apparat kallad "A bräms 
magiska låda", medels vilken, enligt 
uppfinnarens förklaring, sjukdomar 
hos människan kunna botas på ett 
hittills okänt sätt. 

Saken förefaller ju otrolig, men 
till allmän överraskning ha. de .av lä
karesällskapet verkställda undersök
ningarna givit vid handen, .att .appa
raten "har stora möjligheter". För 
detta uttalande stå ett flertal veder
häftiga vetenskapsmän som garanter, 
däribland den berömde läkaren sir 
Thomas Horder. 

Visa sig de hittills vunna resulta
ten bestående och ger apparaten i 
fortsättningen vad den nu synes-lova, 
framhålles det, står den medicinska, 
vetenskapen inför en fullständig om
välvning. En mängd av de teorier, 
som man nu omfattar på kirurgiens 
och medicinens områden, komma då 
att övergivas. 

Om apparatens beskaffenhet vet 
man utanför läkaresällskapets krets 
just ingenting. 

En medlem av Electronic Society 
har dock kunnat meddela en ansedd 
tidning, att den ifrågavarande appa
ratens arbete går ut på att stimulera 
det mänskliga cell-livet. Han kände 
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T a n g e n s  Gardiner  
platsens största sortering hos 

A.—B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

MERKURTVÀLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

till, från undersökningarna inom en
gelska läkaresällskapet, att man me
dels apparaten i fråga lyckats hota 
många fall av "obotlig sjukdom . 
Jag är övertygad om, förklarar ban, 
att kungliga läkaresällskapet står in
för stora upptäckter i fråga om en 
ny kurativ metod, vilken skall kasta 
ljus över hittills ogenomträngliga 
mysterier och -antagligen även möj
liggöra en förlängning av männi

skans liv. 
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Offentliga nöjen. 
Stora Teatern.  

,,i i 30 Billiglietsmatiné : 
c/jjidä£ ' ' 

FRIHETSBRÖDERNA. 

Varje afton kl. 7,30: 
grevinnan MARIZA. 

a..H aSudagsförestftllningen 

GREVINNAN MARIZA. 

en av 

j^rensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 : 

pE UNGAS FÖRBUND. 
Av Henrik Ibsen. 

m gäst Halvdan Ckristensen. 

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

Nya Teatern.  
«andag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

: f '^RE-LARS PA SANNINGSVALLEN 

'* Varje afton kl. 8 : 
SORGLUSTIGE BARBERAREN. 

Teatern.  
kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

JAG "GIFTA MIG — ALDRIG! 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

DEN FULA GÅSUNGEN. 

Ceater. 
Stora Teatern har nu endast för i 

afton "Grevinnan Mariza" på sitt 
"rogram. Operettens i sig själv stora, 
dragningskraft ökas ytterligare av, 
jj titelrollen utföres av teaterns 

uppburna gäst Margit Rosengren. 
lorensbergsteatern som spelat 

"Flickorna Gyurkovicz" för fullsatt 
alone har tills vidare skrinlagt den-

1 m lustighet för att i stället upptaga 
i Ibsens "De unga.s förhund", där den 
j norske skådespelaren Halfdan Chri

strosen, vilken tillvunnit sig så stora 
I sympatier, gästspelar. Premiären 

lar. när detta skrives, ännu icke ägt 
mm. Pjäsen, den framstående gäs
ten, teaterns regi och många goda 

i krafter borga för en glänsande fram-
I «ing. 

Nya Teatern har ännu icke behöft 
söka någon efterträdare till sin 
"Sorglustige harberare", vilken är så 
mycket mera lustig än sorglig och 
«tyckt i förhållande därtill. 

Lilla Teatern kan med sitt nya 
program "Den fula gåsungen" gläd
ja sig åt utsålda och förtjusta hus. 

!Silkestrump°rj 
I moderna balfärger ' = 

största urval. 
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Filialer: j 

I CarlJohanSg '  I 
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övra Husargatan 4- j 

I 

Inom egna 
gränser. 

Remissdebatten, den överläggning1 

som i riksdagens kamrar föregår 
statsverkspropositionens hänvisning 
till vederbörande utskott, och vid 
vilken regeringens åtgöranden när
gånget synas i sömmarne av opposi
tionen, har under veckan ägt rum. 

Man har betecknat denna debatt 
som "färglös" och "tråkig". Var
för inte säga "lugn" och "saklig" 
«1 vara tacksam för att vi slippa 
grälet, käbblet, sky m forden och 
skandalscenerna från åtskilliga an
ta europeiska riksförsamlingar? 

Den kritik vår socialdemokratiska 
regering utsattes för var skar]) egent-
%n endast på ett par punkter. Bå-

® högern, bondeförbundarne, libe

ralerna och de frisinnade nagelforo 
mer eller mindre omilt finansminis
ter I horssons rikshushållningsplan 
och anmärkte på att dess utgiftssida 
icke hyfsats på sådant sätt, att vun
na besparingar kunnat möjliggöra en 
av industri, handel, jordbruk och fol
ket; i sin helhet livligt eftertraktad 
skattelindriner 

T-, 0 ^ 

ran högerns sida lade man rege
ringen och riksdagen på hjärtat att 
vid behandlingen av Genèveprotokol-
let noga överväga risken av en an
slutning till denna plan, uppgjord 
av Folkförbundet för att med godo 
(föreställningar, .skiljedom o. d.) el
ler ondo (blockad och krig) säker
ställa Versaillesfreden mot försök till 
revidering. Det varnades också för 
en reducering av landets försvars
kraft, byggd på Genèveprotokollet 
och dess bebådade allmänna rust
ningsminskning —i man vet ju icke 
ens om protokollet kommer att god
kännas av makterna ! 

Bondeförbundarne underströko 
kraftigt jordbrukets betryck och re
geringens skyldighet att hushålla 
vackert med skattebetalarnas slan
tar. 

Regeringen fick smälta ett frisin
nat gäckeri med anledning av sin 
magra programförklaring, vilken om 
den framlagts av en frisinnad rege
ring säkerligen skulle betecknats som 
"ett uttalande av trötta och hopplösa 
män". 

På liberalt håll skämtade man med 
regeringen för att den trots de stora 
valutfästelserna icke framlagt ett en
da isoiica 1 istiskt förslag. Har man 
icke vågat eller har man ifråga om 
socialiseringen kommit på bättre och 
förnuftigare tankar? 

Ytterligare är att tillägga, att man 
på högerhåll gick kraftigt tillrätta 
med det efterlåtenhetssy.stem .myn
digheterna til lämna mot den kom
munistiska och antimilitaristiska pro
pagandan i landet. 

Regeringens medlemmar, bland 
vilka statsministern saknades, hade 
delat upp sig på de båda kamrarna 
i och för försvar, vilket de skötte 
om icke på ett glänsande !så dock 
sakligt sätt. 

• 

Det väntade tillfälliga statsminis-
terskiftet torde icke komma till stånd 

-sedan excellensen Brantings tillstånd 
under de senaste dagarna väsentligt 
förbättrats. 

* 

Hr Lindman har begärt Andra 
kammarens tillstånd att till socialmi
nistern, -såsom den vilken svarar för 
ordningen i landet, få rikta en inter
pellation angående det skräckvälde, 
som i vissa fall utövas av organise
rade arbetare mot icke organiserade 
arbetare. 

finns det lyckliga 
äktenskap? 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
Det nya. 'hårmodet, lancerat ii Eng

land, heter "bingling". Det är en 
sammanslagning av bobbing och 
shingling. Framhåret skall vara 
bobbat och nackhåret shinglat, det 
sistnämnda dock så, att hårets tät
het och klippning döljer det under
stundom platta och fult formade bak
huvud, .som blottlagt genom den ti
digare shinglingen, sårat det skön-
hetstörstande manliga ögat. 

En ung flicka sade till mig efter 
att ha läst alnslånga avhandlingar i 
ämnet: Men finns det verkligen nå
got sådant som lyckliga äktenskap?" 
"En sådan fråga!" sade jag. "Mitt 
kära barn, nästan alla äktenskap äro 
lyckliga. "Ja, men man läser ju 
aldrig om lyckliga äktenskap. Det 
fmns aldrig några lyckliga äkten
skap i romaner eller skådespel. Jag 
tror inte, att det finns några, och 
jag ämnar inte gifta mig." "Barn, 
sade jag, man kan vara olycklig utan 
att vara gift, och man kan vara 
lycklig, fast man är gift". "Nåväl, 
svarade hon skarpt, varför skriver ni 
inte en artikel om lyckliga, äkten
skap?" "Jo, jag tänker göra det, 
sade jag. "Det kan ni inte", sade 
hon. "Det kan jag visst, sade jag, 
och här infriar jag nu förbindelsen". 
Så inleder James Douglas en art. i 
''Sunday Express". 

Låt oss då börja med den kraftiga 
försäkran, att "det äkta ståndet är 
det bästa för människan i allmänhet, 
och att varje människa är en sämre 
människa i den proportion hon är 
olämplig ,för giftermål". Den man, 
som passar för giftermål, passar för 
allting, som är bra, emedan den be
gåvningen i sig innefattar alla goda 
egenskaper, mod, trofasthet, godhet, 
ömhet, barmhärtighet, kyskhet, själv
försakelse, plikttrohet, gott kamrat
skap, heder, storsinthet, tålamod, 
överseende, uthållighet och långmo-
dighet. Jag skulle kunna förlänga 
listan i det oändliga på höga och he
roiska egenskaper, som fordras i varje 
äktenskap. Få människor äro goda 
nog för äktenskapet. Ingen männi
ska är för god. Giftermålet är livets 
största äventyr. De risker man där
vid löper äro ofantligt mycket större 
än vid alla andra våghalsiga företag, 
såsom t. ex. att bestiga Mount Eve
rest, jaga storvilt, företaga polarex
peditioner o. s. v. 

'Som sagt, -dessa och jalla ändra 
äventyr äro rena bagateller i jäm
förelse med äktenskapets alla spän
nande och intressanta upplevelser. 
Man kan lugnt försäkra, att inom 
ett äktenskap den ena -dagen aldrig 
är lik den andra, och att ett männi
skoliv är alldeles för kort för att 
kunna, uttömma alla. möjligheter till 
överraskningar, alla nya uppenbarel
ser, isom komma till en genom äk
tenskapet. Ingen man har någonsin 
lyckats att tränga till djupet av en 
kvinnas hjärta, ty där finns alltid 
en ny hemlighet bakom den gamla, 
och jag är säker om att t. o. m. Me
thusalem ännu inte kommit längre än 

till A B C i sitt studium av kvinnan, 
när han dog. 

Jag trotsar vilken hustru och vil
ken äkta. man som hälst att kunna 
motsäga min försäkran, att äktenska
pet är det enda förhållande i livet 
människor emellan som drar fram 
den mänskliga, karaktärens alla vack
raste egenskaper. Jag erkänner, att 
ingen man eller kvinna, död eller le
vande, någonsin har förverkligat äk
tenskapets ideal. Det är äktenskapets 
storhet, att det fordrar oändligt myc
ket mer än den bäste m-an eller den 
bästa kvinna kan nå upp till. Men 
strävan efter att förverkliga idealet 
gör äktenskapet till det ädlaste prov 
för både manlighet och kvinnlighet. 
Och när hälst vi frestas att förakta 
människorna, så låt oss då komma 
ihåg, att nio äktenskap av tio slå 
häpnadsväckande väl ut. Ingen an
nan förening kan framvisa ett så
dant rekord av segrar och triumfer 
och en så ringa procent nederlag och 
olyckor. 

För varje skepp, som gått till bot
ten, är det tusenden, som segla säkert 
in i hamnen. Men det är de förolyc
kade .seglarna, som fängsla vår upp
märksamhet. Må därför den nya. ge
nerationen fatta mod och frigöra sig 
från den rådande villfarelsen att äk
tenskapet är ett bedrövligt inferno 
av brutna löften. Det finns ingen
ting dramatiskt i ett lyckligt äkten
skap, och en tidning, en roman, eller 
ett skådespel skulle vara onjutbar, 
om den endast talade om lyckliga 
hustrur, män, mödrar och fäder. Att 
bara tänka sig något sådant ! Vem 
skulle vilja knoga igenom volymer 
av -ostörd harmoni och lycka? Livets 
krydda och salt består av elakhet, 
grymhet, otrohet, själviskhet och last. 
Det skäl, varför millioner njuta av 
att höra om de fås synder och dår
skaper är, att millionerna försöka 
undvika just dessa synder och dår
skaper Och i de flesta fall lyckas i 
försöket. 

Jag finner det ofta svårt att tro 
på godhet hos människorna. Men det 
faktum, att äktenskapet i allmänhet 
på ett förvånande sätt hålles i helgd, 
är ett oupphörligt framträdande be
vis iför' den mänskliga, godheten. Att 
de ruskiga skilsmässeannalerna, i all 
sin dystra och tråkiga enformighet, 
ha förmåga att gripa och skaka upp 
den vanlige mannen, -den vanliga 
kvinnan, är ett slående bevis för vil
ka storverk, som äktenskapet fak
tiskt åstadkommer. Om det verkli
gen urartat så mycket, som förfat
tarna 1-åta. påskina, skulle vi alla. re-

Nedsatta priser 
C:a 700 par prima moderna 
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dan vara fullständigt förhärdade in
för dylika skildringar. 

Det fordras snille för att kunna 
skapa en komedi av otrohet och lätt
färdighet. Finns det någonting me
ra beklämmande ä-n den franska in
trig-romanen -eller den franska in
trig-komedien? T. o. m. den snill
rike Anatole France blev flau och 
klibbig som en fjäril i sirap när han 
sänkte sig till att skildra den galliska 
'lösaktigheten. Våra egna författare 
bliva likaledes bedrövligt -miss
lyckade, när de försöka dansa i tjära. 
Det är något fatalt tomt -ooh inne
hållslöst i varje form av litterär 
smuts. 

Det är endast inom äktenskapet, 
som kärleken uppenbarar sina ädla
ste fröjder i faders- och moderslyc
kan. Det är icke -den moderna tidens 
sed att framhålla fadern. Han är 
vanligen en skottavla för skämt och 
förlöjligande. Men i det dagliga li
vet äro hans anspråkslösa och obe
märkta offergärningar någonting att 
räkna med. Han är samhällets grund
val, och utan honom skulle staten 
förgås inom en generation. Moder-
skapets under ha aldrig saknat be
sjungande skalder, men i vår man
liga litteratur ha faderskapets stor
verk lämnats obesjungna. 

Tro nu ej, att jag vill förringa mo-
derskapets storhet. Därom har ej 
hälften blivit sagt, som skulle kunna 
sägas, och kommer heller aldrig att 
bli det. Vad jag ville framhålla är 
blott, att faderskapets mysterium är 
lika underbart som moderskapets. Det 
är också ett annat misstag i den all

männa uppfattningen rörande fader
skapet. Vi tänka oss en far som en 
gammal eller åtminstone medelålders 
man. Sanningen är, att de flesta 
fäder äro unga män, och att de göra 
sina största uppoffringar under ung
domstiden. Jag kan aldrig se en ung 
man i en av våra offentliga parker 
en söndagsmorgon skjuta sin första 
'baby i en barnvagn framför sig utan 
att gripas av rörelse och vördnad. 

Ocih viad skall jag säga om de unga 
mödrarna? Nå väl, här har jag just 
ingenting nytt att komma med. Men 
om ni vill se lyckan i dess mest him
melska skepnad, betrakta då i hem
lighet en ung mor, då hon ser på sitt 
barn, när hon tror sig obemärkt. De 
stora målarne ha uppfångat denna 
överjordiska blick, detta hänförda le
ende. Men mysteriet återfödes varje 
dag på nytt hos vanliga, helt var
dagliga flickor, somliga vackra, -som
liga fula, men alla lika i sin tillbed
jande kärlek inför undret i deras 

famn. 

Det finns i äktenskapet en källa 
till kraft och glädje, som varar livet 
ut, och som har bot för all slags nöd, 
lidanden och svaghet. Äktenskapets 
triumf över alla sina motståndare är 
nästan oförklarlig. . Det stora antalet 
lyckliga äktenskap bevisar utan all 
fråga, att män och kvinnor ej äro på 
långt när så usla, som pessimisterna 
måla. dem. 

Få känna tigande mans behov. 
* 

Länge tiggt är dyrt köpt. 
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(Eftertryck förbjudes). 

Lilith. 
R O M H N  

Av glorimce iPavfcim. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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Det kan vara, medgav Mallory, 
rån den stunden visste hon åt-

4 j'Äe Vac^ dennes slyngel till sou 
li]ara °r' det var hennes själv-

"tt -f!1 varJe tanke på 
^UWål mellan dem'. 

S|ga 0
e^ ^an vara lätt för os,s att 

%rt T-. Sac'e ^rievet men modf :s-
tetj. ''r tillitsfullt, och hon har ä-

^i^ts, att han när han väl 
sig !n ^d'havre skulle stadga 

H 
. - och Kl; 

"it v- 611 o entlig människa, 
änder ju icke så sällan i li

vet. Att hon varit verkligt vred på 
honom det visar det ovänliga motta
gande han fick, när hän uppsökte 
henne på Old Court. Men naturligt
vis, modershjärtat är obefäst och hon 
har förlåtit honom igen och hoppats 
på hans sinnesförbättring. Kvin
norna äro i sådana ting fullständigt 
oberäkneliga. Hon tror kanske att 
sonens räddning är avhängig av gif
termålet med Lilith och hon hoppas 
väl att det unga paret skall bli lyck
ligt —. det finns ju dessa starka 
band från ungdomsåren mellan dem. 
Antagligen anstränger hon sig nu till 
det yttersta för att hastigt få ett gif
termål till stånd sa att Lilith inte 
dessförinnan skall få reda på sin 
fästmans gemena beskyllning mot 
henne. Fru Merton -har tagit flic
kan med sig till London och håller 

sig dold tills allt är klart. 
Mallory bleknade, men i nästa 

ögonblick hade han återvunnit sin 
självbehärskning: — Vänta, sade 
han. Det finns en möjlighet, att 
Horley själv inte vill vara med om 
spelet längre. Det förefaller 'rArJf 
som skulle det existera något sam
förstånd mellan Hotfley och Maud 

% 

Bamber. En man av hans lättsin
nigt .sorglösa typ kan ju lätt bli för
älskad och i ett sådant fall sliter han 
utan tvekan gamla band om än så 
fördelaktiga. Att Maud Bamber är 
förälskad i honom är då .säkert. Hen
nes plötsliga hätskhet mot Lilith för
råder det. 

Hr Grieve nickade: —- Int-e mig 
emot. Må den unga. damen gärna 
lägga beslag på honom! 

— Nej, protesterade Mallory, det 
kan jag inte tillåta. Jag känner fa
miljen Bamber — de tilhöra, min pa-
tientkrets. Denna nya olycka måste 
förhindras. Lady Bamber är en 
smula narraktig, men lorden är en 
hedersman. Jag ämnar uppsöka ho

nom och varna — — 
Hr Grieve gjorde invändningar och 

rådde till försiktighet. 
— Det är dock endast gissningar 

å er sida. Låt Ba.mbers ordna upp sa
ken själva, om det verkligen är nå
got att ordna upp. Jag måste er
känna, att för mig är huvudsaken 
att Lilith kommer lyckligen ifrån 

Horley. 
Men Mallory fasthöll vid sin åsikt 

och förklarade att han under alla om

ständigheter ämnade uppsöka sir Jo
seph. Innan han lämnade Kings 
Head på kvällen, lovade Griev-e att 
telefonera- så snart det lyckats honom 
att få reda på varthän fru Merton 
och Lilith tagit vägen. 

— Jag kommer utan en minuts 
dröjsmål, förklarade Mallory, om jag 
kan vara till någon hjälp. Jag hop
pas till Gud, att det måtte lyckas oss 
att rädda den stackars flickan ur 
dessa människors våld. 

Grieves -ansikte uttryckte både del
tagande och bekymmer: — Det är 
ingen lätt uppgift, .sade han och vänd 
till sir George Paradine fortsatte 
han: — Jag förstår, att det skulle 
förefalla er obehagligt, men om ni 
ville komma och personligen berätta 
för Lilith vad Eric Horley sagt om 
henne -och hur han försökt att rentvå 
sig själv genom att kasta skulden 
för förfalskningsbrottet på henne, så 
vore det docik en möjlighet att flic
kan finge sina. ögon öppnade. 

Sir George såg allt annat än glad 
ut över detta förslag: — Det bjuder 
mig i oerhörd grad emot att blandas 
in i -den här familjehistorien, sade 
han, men om det är min plikt så un

derkastar jag mig det naturligtvis. 
Ring mig samtidigt som Mallory och 
jag skall följa med honom in till sta
den. 

Sir George och Mallory lämnade 
tillsammans hotellet och följande 
morgon gjorde Grieve och Mallory 
varandra sälska-p in till London. Un
der resan kommo de överens om -att 
genast vid ankomsten till staden upp
söka sir Joseph Bamber. Mallory 
hade först tänkt att anförtro sig . åt 
lady Bamber, men med kännedom om 
hennes brist på omdömesgillhet be
slöt han att h-andla- utan att anlita 
hennes hjälp. 

De två herrarne träffade sir Jo
seph på -dennes kontor i City. Han 
hörde uppmärksamt på vad advoka
ten, sekunderad av Mallory, hade att 
berätta och gav då och då med en 
åtbörd tillkänna, att -saken hade ett 
levande intresse för honom. Då rap
porten var avlagd föreslog han efter 
ett ögonblicks funderande -de båda 
herrarne att följa med honom till 
hans svägerska, en fröken Berry, bo
ende i South Kensington, där hans 
döttrar brukade taga in. 

— Det är mycket antagligt att 

Maud, om h-on är i .staden, bor hos sin 
moster. Ligger det sanning ii ert 
antagande, att det existerar en för
bindelse mellan min dotter och denne 
Horley är det icke osannolikt att ock
så han är där. 

Sir Joseph ringde efter en bil. Tu
ren var med dem, ty då bilen stan
nade utanför miss Berry-s hus, såg 
Mallory en skymt av Eric Horley 
i ett av fönstren. 

Men då de tre herrarne stego in i 
salongen funno de där endast miss 
Berry och Maud Bamber. 

Sir Joseph kastade sig utan några 
förklaringar direkt in i saken: —-
Var är den unge mannen som jag såg 
i fönstret? frågade han i en ton, som 
inte tillät några undanflykter. Icke 
desto mindre försökte fröken Berry 
att med några virriga ord förneka 
faktum. Med en befallande åtbörd 
hejdade sir Joseph hennes ordflöde 
och sade vänd till dottern : 

— Jag önskar tala med den unge 
mannen, Eric Horley eller Smith. 
Jag vet att han är här och du gör 
klokt i att hämta hit honom ju förr 
dess hellre. 

Under tiden hade Grieve 
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äntligen Tätt: det är ett sällsynt 
•ståtligt, storvulet släkte dessa väl
närda östgötar, på vilkas ansikten 
skickliga fysionomister trott isig av
läsa följande tänkespråk: "den, som 
har ärter och fläsk och fårskinns-
päls kan se ned på en värld och för
akta densamma" — samt —• impor
tera smidiga smålandsryggar att böja 
sig i betplockning, kan man tillägga 
med en liten tagg i det småländska 
sinnelaget. 

På tal om skog och sjö böra vi ej 
glömma ~tellarna på Solberga gård 
vid Svartån — om icke för annat, 
så för att visa att landets kvinnor 
ej ge männen efter! Dess ägarinna 
vågade trotsa själve hertig Carl, som 
sölade ner Linköpings torg med så 
mycket ädelt blod. Hon utverkade 
sonens vistelse i Sverige ur den pol
ska fångenskapen åtminstone så län
ge tills hon, som orden föllo sig, 
"hunnit skörda, vad hon sådde". 
Och hon sådde — tallfrön! Det är 
Solberga tallar, "Sveriges ädlaste 
träd". 

Nu skymtar skog här endast på 
avstånd, där det mörka. Omberget 
slår sin stödjande arm runt om 
slättens breda midja. Och längst 
bort i förtonat blådis försvinner 
vätterhavets linje i himlens ändå lju
sare. 

Tar man blicken tillbaka, till sig 
igen, så stannar den häpen över des
sa oändliga fält, där plogen just nu 
vänder den djupsvarta myllan, med 
sin drypande, blåskimraiide glans 
lik rimfrost till rullande vågor, stela 
och raka, som skola ligga där och 
jäsa och svälla till nästa vårsol stic
ker fram. 

Och män tänker kanske: finns det 
överhuvud taget en självständigare 
man än en besuten bondekung? Kan 
han med hjälp av den nutida, så 
högt utvecklade fackkunskapen — 
på det närliggande Kyleberg plöjes 
nu också om natten, med Agaljus på 
traktorn! —• avlocka jorden sin ut
komst, beror han av ingen mer än av 
vår Herre. Och på tal om väder och 
gröda ta sig här på slätten de gamle 
en pris snus och svara lugnt: "det 
må gå hur som helst, så går det lik
väl som vår Herre vill". Ro över 
sinnena, gemensam kärlek till jorden 
•—- det gör odlarens arbete till det 
minst avundssam lan de bland yrken. 
Tilgen avundas den andre de tyngsta 
axen —• det är jordens heder! — in
gen gläds åt ogräsfyllda fält eller 
misslyckade skördar — det pinar 
den flitige: det är synd mot jorden, 
den moderliga, alstrande, närande. 
Man hjälper i stället varandra, — 
med hästar och folk, — när jord skall 
plöjas och säd skall skördas. Ty i 
själva jorddoften bor en allbetvin-
gande, berusande kraft, som ingen 
verklig jordens «on mäktat motstå. 
Jag minns ett par typiska exempel: 

Hemmets  t idn ing  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

frågor, berättelse, 

följetong, kåserier. 

Pr kvartal 7.50 fritt hemburen. 

Lösnummerpris 10 öre. 
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det ena från Frankrike. Yi Voro ett 
lustresande sällskap, som från ett 
slott i Lot och Garonne, reste i vagn 
den långa intressanta vägen till sta
den Cahors, Gambettas födelsestad. 
Värden bjöd på middag och ett vin 
som kallades Vieux Cahors, .och som 
han ensam kände till fanns i den käl
laren. Det var unikt, underbart helt 
enkelt, flöt som simmig olja ned för 
glaset, mörkt, starkt och milt. Och 
.fanns icke i marknaden då. Hän 
bad oss ®e ut över kullarna, som om-
gåvo den gamla befästade staden, 
restaurerad av Viöllet-le-Duc. Där 
växte det. Och jorden på de vin
bergen var :så dyrbar att varje hekt
ar kostade .10,000 francs — och 
skulle vid regnflöde några smulor 
av den dyrbara myllan spolas ner, 
buro bönderna den i korgar tillbaka 
upp på höjderna, som voro ansenli

ga. 
Jag minns ett annat från Sverige: 

från Käringön, vår yttersta utpost 
mot havet. Ön är en grå, vresig 
bergknält, s tor mo mb rusad, som mån
ga det veta. Men i en fördjupning 
mitt på ön, stannar man inför und
ret: ett litet paradis till trädgård 
med fruktträd och blommor och 
grönsaksland. Hur har den kommit 
dit? Av kärlek till jorden och till 
själasörjaren — ty båtlast efter båt
last seglade öborna över från fast
landet med jord och deras kvinnor — 
eftersom man inte kunde ta sig fram 
med skottkärra — buro den tåligt, 
år efter år, i sina förkläden! och i 
säckar på ryggen upp mot bergskre
van vid prästgården — tills de fyllt 

den! 
Men medan vi stått här och filo

soferat har unge patrons på B—by 
ekipage kört fram: med "stallmäs
taren", som han skämtsamt kallade 
sin kusk och två smäll feta bruntar 
— här fodras ocikså djuren till brist
ningsgräns! — för en öppen droska. 
Väl inpackade i pälsar och fällar 
ge vi oss ut över de ändlösa fälten, 
genom lerdjupa vägar, dem "bitvar-
gen" inte hunnit kamma än. Bort 
mot Heda kyrka bär det — där det 
sägs att "den Heliga" vilat den sista 
natten, före pilgrimsfärden, från vil
ken vi ha eu kista kvar, i hennes bön
cell i Vadstena kloster. Genast riktas 
,tankarn"a in på ett annat Östergöt
land : det, om vilket Gustav Vasa 
skrev: "Östgötarna äro fulla med 
Jungfru Maria; mjölk och Sancta 
Britas Uppenbarelser". Det mysti
ska landet för syner och sägner, för 
sång och saga — landet där Brigitta 
föddes, där den stilla staden ligger 
som en vit skimrande pärla vid Vät-
terstranden, där världens äldsta bau-
tasten täljer bygdens drapa i dess 
söners. Det gamla massiva fyrkan
tiga tornet i Heda är ju mest likt ett 
fästningsverk, den tidens skydd mot 
rövare och stigmän; men uppe i torn
rummet, därifrån ögat famnar stör
sta delen av länet, där sägs ,det att 
den heliga tog sitt sista., långblic
kande farväl av den jord, \om ägdes 
av hennes släkt, så långt hon kunde 
.skönja. Där brottades säkert Guds och 
den stolta Folkungaättlingens vilja 
den sista, avgörande kampen, innan 
hon gick ner för torntrappan, i dub 
bel mening nu en pilgrimsstig. Jag 
inbjöds att försöka gå den uppför i 
Brigittas fotspår, men motstod! An
tingen iskall man vara en modern 
benfri anjovis för att orma sig upp
för den istentarmen eller också skall 
man vara en liten, helig kvinna, tunn 
och tärd av vaka och fastor. Jag 
var ingendera delen. Utan gick i 
stället in och uppsökte "Vår fru i 
Heda" — den ljuva, naiva Maria 
bilden, inför vilkens fötter V. y. 

Brand-  och  Livförsäkr ings -Akt iebo lage t  

Göteborg. 

Heidenstam lagt sin skaldehyllning, 
och vi fcommo överens om att tiderna 
blivit onda — hon och jag —och att 
hon behövde ge oss en ny Brigitta 
just nu. 

Men utanför skrapa bruntarna 
otåligt med hov —• och "stallmästa
ren" kallar. Det bär fortfarande i 
väg över fortfarande ändlösa fält. 
Man förstår den västgöte .som för
tretad talade om östgötarnas sätt 
att tröska all säd ute på åkern: "de 
ha så stora fält, så att det gör dem 
ingenting". Längs landsvägarna ser 
man något säreget: vid inkörsvägen 
till varje gård står ett massivt bord 
på stolpar —- det är mjölkbordet på 
vilket gårdens mjölkfyllda flaskor 
ställas ute. varje morgon till hämt
ning. Man ser med ett häpet leende 
på denna kvarleva av gammaldags 
heder, som annars skåningarna, sö
der om landsvägen, skryta över att 
ännu vara ensamma, om. Tiden går 
i alla fall inte på långt när så fort 
som man tycker — när allt kommer 
till .allt. Vi närma oss Röks kyrka. 
—• I fjärran skymtar Tåikerns vass-
fyllda bruna stränder; ett och'annat 
svart fågelsträck synes lyfta mot det 
högblå löftet — en sval vind .sveper 
höstkall över slätten och solnedgån
gens flammor och strimmor av smält 
koppar börja varna oss att det lider 
mot kvällen. 

De gåtfulla runorna, på Rökstenen 
äro snart sedda fa.st svårt tydda. 
Man stannar på kyrkogården franl-
för ett litet anspråkslöst bekvämlig
hetshus — jag ber om undseende för 
min näsvishet men ett annat namn 
kan jag absolut och sanningsenligt 
ej hitta på till den kåken. En dörr 
lyftes av bakåt och en framåt •— och 
där står den mångtusenårige jätten, 
med sin i sten för alltid bundna själ, 
avtäckt i dagsljuset. Liksom när 
man lyfter kalotten från en åldrig 
hjässa, så snävt verkade höljet. Var
för lyfter man icke hellre in gamlin
gen i kyrkan härintill att fritt be
skådas och äras av allt folket? Var 
han månne mera hedning än mången 
annan nu för tiden? När vi lagt 
tidsskiktena av tankar och åsikter 
tillrätta — kanske avstånden bli 
korta nog? Och i Brigittas land bor
de kyrkans famn vara vid. 

Men nu skymmer det på allvar — 
det bär hemåt i rask fart, ty bruu-
tarna vädra stallfodret. Och "läng-

Civsbunger. 
Av ADELHEID HAUSMANN. 

Det muntra karnevalståget drog 
fram genom gatorna. Vid fönstret i 
en av vindslägenheterna stod en ung 
flicka med pannan lutad mot rutan, 
lyssnande till glammet och stojet 
från upptågsmakarne där nere. 

En het längtan brände inom hen
ne att få kasta sig ut i, att få dyka 
ned i dessa glädjevågor som stego 
upp ur gatudjupet för att få smaka 
livets sötma en enda gång — en en
da gång. 

Den unga flickans kinder glödde 
och hon höjde handen för att lyfta 
av fönsterhaken. Hon ville åtmin
stone se allt detta, som utspelades 
därnere och vars genljud här uppe 
fyllde hennes hjärta med en het 
längtan, nästan tog andan från 
henne. 

Då kom en sakta jämmer från 
sängen henne att till hälvten vända 
sig om. Handen som gjort sig redo 
att öppna fönstret löste sitt grepp 
med utspärrade fingrar, som hade 
något ryckts undan dem, vilket de 
försökt att krampaktigt hålla fast. 
Var det lyckan? 

Sucken där borta från hörnet bor
rade sig in i hennes medvetande, för
de henne bort från den drömvärld, 
där hon varit, tillbaka till verklig
heten bort till den människa, som 
snart skulle ha löst livets stora gåta 
och som var hennes mor. 

Under det att hennes till vårdande 
kärlekstjänst ömt beredda händer 
sträcktes ut mot sjukbädden var det 
som om fötterna vägrat att bära den 
unga gestalten tillbaka in i det mör
ka rummets sorg. Men förstelningen 
löstes, och med ilande steg skynda
de Rose-Marie fram till sängen, vid 
vars fotända hon satte sig ner. Nu 
var det stilla inom henne, alldeles 
stilla. Hennes blick gled över det 
lidande ansiktet och tog fäste vid 
den tomma väggen där bakom. 

Skymningen gled in i rummet. 

tans stjärnor" slå redan ut i talltop
parna på Omberget som blixtrande 
blomknoppar, under det himlen vän
der kopparsköldens guld nedåt mot 
Vättern — till tecken att dagens id 

och strid är slutad. 
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Göteborgs Morgonp0st  

Morgonens förnämsta annonsorg; an 
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tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 

» Hl.-. 

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

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

Flickan reste sig, tände den lilla 
skröpliga fotogenlampan, ställde den 
på bordet och intog sedan åter sin 
plats vid sängfoten. 

Timmar hade gått då plötsligt mu
sik trängde ut från restaurangen på 
andra sidan gatan. Man spelade 
upp till bal där nere, och hon hörde 
fiolerna sjunga och locka allt högre 
och högre : 

— Kom och tråd dansen du som 
dina. jämnåriga.. Ditt blod är ungt 
och endast en gång blommar våren. 
Kanske får du en hjärtans kär —- — 

Den unga flickan slöt ögonen och 
slog händerna för öronen. Bara in
genting höra — ingenting höra —-

Men för varje gång dörrarne där 
nere öppnades, hörde hon de takt-
fasta. dansstegen och sjömgo fiolerna 
sitt lockande och förledande: Men 
kommer du då aldrig? 

Då var det någonting inom henne 
som ropade: — Jag kommer! 

Hon lyfte huvudet ur händerna, 
reste sig och böjde sig lyssnande 
fram över moderns bröst, som höjde 
och sänkte sig under lätta andetag. 
Åh, hon sov .så gott och hon skulle 
säkert sova länge ännu — 

Var det det svaga lampljuset som 
med sitt osäkra sken grävde så djupa 
fåror i den sjukas anlete? 

Med handen hårt tryckt mot sitt 
hjärta och med blicken fäst vid den 
sovandes anletsdrag gled Rose-Marie 
långsamt baklänges mot dörren och 
grep om handtaget, som villigt gav 
vika för trycket. 

Nu tog hon livet i sina egna hän
der —t 

Där uppe i vindskupan brann lam
pan ner och slocknade. Hon som 
låg där behövde icke längre dess 
ljus. Allt var ljudlöst stilla 

Det hade blivit mycket sent. En 
gäll klarinett skrattade ondskefullt 
ut i mörkret, då rest au ran gdö r ra r ne 
slogos upp och en yngling ledde en 
ung oerfaren flicka med sig ut i 
natten. 

Den magiska lådan. 
Det kungliga engelska läkaresäll

skapet utför sedan någon tid experi
ment med en apparat kallad "A bräms 
magiska låda", medels vilken, enligt 
uppfinnarens förklaring, sjukdomar 
hos människan kunna botas på ett 
hittills okänt sätt. 

Saken förefaller ju otrolig, men 
till allmän överraskning ha. de .av lä
karesällskapet verkställda undersök
ningarna givit vid handen, .att .appa
raten "har stora möjligheter". För 
detta uttalande stå ett flertal veder
häftiga vetenskapsmän som garanter, 
däribland den berömde läkaren sir 
Thomas Horder. 

Visa sig de hittills vunna resulta
ten bestående och ger apparaten i 
fortsättningen vad den nu synes-lova, 
framhålles det, står den medicinska, 
vetenskapen inför en fullständig om
välvning. En mängd av de teorier, 
som man nu omfattar på kirurgiens 
och medicinens områden, komma då 
att övergivas. 

Om apparatens beskaffenhet vet 
man utanför läkaresällskapets krets 
just ingenting. 

En medlem av Electronic Society 
har dock kunnat meddela en ansedd 
tidning, att den ifrågavarande appa
ratens arbete går ut på att stimulera 
det mänskliga cell-livet. Han kände 
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T a n g e n s  Gardiner  
platsens största sortering hos 

A.—B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

MERKURTVÀLEH 
är oöverträffad för tvätt af fi
nare tyger med ömtåliga färger. 

till, från undersökningarna inom en
gelska läkaresällskapet, att man me
dels apparaten i fråga lyckats hota 
många fall av "obotlig sjukdom . 
Jag är övertygad om, förklarar ban, 
att kungliga läkaresällskapet står in
för stora upptäckter i fråga om en 
ny kurativ metod, vilken skall kasta 
ljus över hittills ogenomträngliga 
mysterier och -antagligen även möj
liggöra en förlängning av männi

skans liv. 
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Offentliga nöjen. 
Stora Teatern.  

,,i i 30 Billiglietsmatiné : 
c/jjidä£ ' ' 

FRIHETSBRÖDERNA. 

Varje afton kl. 7,30: 
grevinnan MARIZA. 

a..H aSudagsförestftllningen 

GREVINNAN MARIZA. 

en av 

j^rensbergsteatern. 
Varje afton kl. 8 : 

pE UNGAS FÖRBUND. 
Av Henrik Ibsen. 

m gäst Halvdan Ckristensen. 

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

Nya Teatern.  
«andag kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

: f '^RE-LARS PA SANNINGSVALLEN 

'* Varje afton kl. 8 : 
SORGLUSTIGE BARBERAREN. 

Teatern.  
kl. 1,30 Billiglietsmatiné: 

JAG "GIFTA MIG — ALDRIG! 

Varje afton kl. 8, 
Lördag och Söndag kl. 7 och 9 : 

DEN FULA GÅSUNGEN. 

Ceater. 
Stora Teatern har nu endast för i 

afton "Grevinnan Mariza" på sitt 
"rogram. Operettens i sig själv stora, 
dragningskraft ökas ytterligare av, 
jj titelrollen utföres av teaterns 

uppburna gäst Margit Rosengren. 
lorensbergsteatern som spelat 

"Flickorna Gyurkovicz" för fullsatt 
alone har tills vidare skrinlagt den-

1 m lustighet för att i stället upptaga 
i Ibsens "De unga.s förhund", där den 
j norske skådespelaren Halfdan Chri

strosen, vilken tillvunnit sig så stora 
I sympatier, gästspelar. Premiären 

lar. när detta skrives, ännu icke ägt 
mm. Pjäsen, den framstående gäs
ten, teaterns regi och många goda 

i krafter borga för en glänsande fram-
I «ing. 

Nya Teatern har ännu icke behöft 
söka någon efterträdare till sin 
"Sorglustige harberare", vilken är så 
mycket mera lustig än sorglig och 
«tyckt i förhållande därtill. 

Lilla Teatern kan med sitt nya 
program "Den fula gåsungen" gläd
ja sig åt utsålda och förtjusta hus. 

!Silkestrump°rj 
I moderna balfärger ' = 

största urval. 

X JÖNSSON & 
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Filialer: j 

I CarlJohanSg '  I 
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övra Husargatan 4- j 
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Inom egna 
gränser. 

Remissdebatten, den överläggning1 

som i riksdagens kamrar föregår 
statsverkspropositionens hänvisning 
till vederbörande utskott, och vid 
vilken regeringens åtgöranden när
gånget synas i sömmarne av opposi
tionen, har under veckan ägt rum. 

Man har betecknat denna debatt 
som "färglös" och "tråkig". Var
för inte säga "lugn" och "saklig" 
«1 vara tacksam för att vi slippa 
grälet, käbblet, sky m forden och 
skandalscenerna från åtskilliga an
ta europeiska riksförsamlingar? 

Den kritik vår socialdemokratiska 
regering utsattes för var skar]) egent-
%n endast på ett par punkter. Bå-

® högern, bondeförbundarne, libe

ralerna och de frisinnade nagelforo 
mer eller mindre omilt finansminis
ter I horssons rikshushållningsplan 
och anmärkte på att dess utgiftssida 
icke hyfsats på sådant sätt, att vun
na besparingar kunnat möjliggöra en 
av industri, handel, jordbruk och fol
ket; i sin helhet livligt eftertraktad 
skattelindriner 

T-, 0 ^ 

ran högerns sida lade man rege
ringen och riksdagen på hjärtat att 
vid behandlingen av Genèveprotokol-
let noga överväga risken av en an
slutning till denna plan, uppgjord 
av Folkförbundet för att med godo 
(föreställningar, .skiljedom o. d.) el
ler ondo (blockad och krig) säker
ställa Versaillesfreden mot försök till 
revidering. Det varnades också för 
en reducering av landets försvars
kraft, byggd på Genèveprotokollet 
och dess bebådade allmänna rust
ningsminskning —i man vet ju icke 
ens om protokollet kommer att god
kännas av makterna ! 

Bondeförbundarne underströko 
kraftigt jordbrukets betryck och re
geringens skyldighet att hushålla 
vackert med skattebetalarnas slan
tar. 

Regeringen fick smälta ett frisin
nat gäckeri med anledning av sin 
magra programförklaring, vilken om 
den framlagts av en frisinnad rege
ring säkerligen skulle betecknats som 
"ett uttalande av trötta och hopplösa 
män". 

På liberalt håll skämtade man med 
regeringen för att den trots de stora 
valutfästelserna icke framlagt ett en
da isoiica 1 istiskt förslag. Har man 
icke vågat eller har man ifråga om 
socialiseringen kommit på bättre och 
förnuftigare tankar? 

Ytterligare är att tillägga, att man 
på högerhåll gick kraftigt tillrätta 
med det efterlåtenhetssy.stem .myn
digheterna til lämna mot den kom
munistiska och antimilitaristiska pro
pagandan i landet. 

Regeringens medlemmar, bland 
vilka statsministern saknades, hade 
delat upp sig på de båda kamrarna 
i och för försvar, vilket de skötte 
om icke på ett glänsande !så dock 
sakligt sätt. 

• 

Det väntade tillfälliga statsminis-
terskiftet torde icke komma till stånd 

-sedan excellensen Brantings tillstånd 
under de senaste dagarna väsentligt 
förbättrats. 

* 

Hr Lindman har begärt Andra 
kammarens tillstånd att till socialmi
nistern, -såsom den vilken svarar för 
ordningen i landet, få rikta en inter
pellation angående det skräckvälde, 
som i vissa fall utövas av organise
rade arbetare mot icke organiserade 
arbetare. 

finns det lyckliga 
äktenskap? 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
Det nya. 'hårmodet, lancerat ii Eng

land, heter "bingling". Det är en 
sammanslagning av bobbing och 
shingling. Framhåret skall vara 
bobbat och nackhåret shinglat, det 
sistnämnda dock så, att hårets tät
het och klippning döljer det under
stundom platta och fult formade bak
huvud, .som blottlagt genom den ti
digare shinglingen, sårat det skön-
hetstörstande manliga ögat. 

En ung flicka sade till mig efter 
att ha läst alnslånga avhandlingar i 
ämnet: Men finns det verkligen nå
got sådant som lyckliga äktenskap?" 
"En sådan fråga!" sade jag. "Mitt 
kära barn, nästan alla äktenskap äro 
lyckliga. "Ja, men man läser ju 
aldrig om lyckliga äktenskap. Det 
fmns aldrig några lyckliga äkten
skap i romaner eller skådespel. Jag 
tror inte, att det finns några, och 
jag ämnar inte gifta mig." "Barn, 
sade jag, man kan vara olycklig utan 
att vara gift, och man kan vara 
lycklig, fast man är gift". "Nåväl, 
svarade hon skarpt, varför skriver ni 
inte en artikel om lyckliga, äkten
skap?" "Jo, jag tänker göra det, 
sade jag. "Det kan ni inte", sade 
hon. "Det kan jag visst, sade jag, 
och här infriar jag nu förbindelsen". 
Så inleder James Douglas en art. i 
''Sunday Express". 

Låt oss då börja med den kraftiga 
försäkran, att "det äkta ståndet är 
det bästa för människan i allmänhet, 
och att varje människa är en sämre 
människa i den proportion hon är 
olämplig ,för giftermål". Den man, 
som passar för giftermål, passar för 
allting, som är bra, emedan den be
gåvningen i sig innefattar alla goda 
egenskaper, mod, trofasthet, godhet, 
ömhet, barmhärtighet, kyskhet, själv
försakelse, plikttrohet, gott kamrat
skap, heder, storsinthet, tålamod, 
överseende, uthållighet och långmo-
dighet. Jag skulle kunna förlänga 
listan i det oändliga på höga och he
roiska egenskaper, som fordras i varje 
äktenskap. Få människor äro goda 
nog för äktenskapet. Ingen männi
ska är för god. Giftermålet är livets 
största äventyr. De risker man där
vid löper äro ofantligt mycket större 
än vid alla andra våghalsiga företag, 
såsom t. ex. att bestiga Mount Eve
rest, jaga storvilt, företaga polarex
peditioner o. s. v. 

'Som sagt, -dessa och jalla ändra 
äventyr äro rena bagateller i jäm
förelse med äktenskapets alla spän
nande och intressanta upplevelser. 
Man kan lugnt försäkra, att inom 
ett äktenskap den ena -dagen aldrig 
är lik den andra, och att ett männi
skoliv är alldeles för kort för att 
kunna, uttömma alla. möjligheter till 
överraskningar, alla nya uppenbarel
ser, isom komma till en genom äk
tenskapet. Ingen man har någonsin 
lyckats att tränga till djupet av en 
kvinnas hjärta, ty där finns alltid 
en ny hemlighet bakom den gamla, 
och jag är säker om att t. o. m. Me
thusalem ännu inte kommit längre än 

till A B C i sitt studium av kvinnan, 
när han dog. 

Jag trotsar vilken hustru och vil
ken äkta. man som hälst att kunna 
motsäga min försäkran, att äktenska
pet är det enda förhållande i livet 
människor emellan som drar fram 
den mänskliga, karaktärens alla vack
raste egenskaper. Jag erkänner, att 
ingen man eller kvinna, död eller le
vande, någonsin har förverkligat äk
tenskapets ideal. Det är äktenskapets 
storhet, att det fordrar oändligt myc
ket mer än den bäste m-an eller den 
bästa kvinna kan nå upp till. Men 
strävan efter att förverkliga idealet 
gör äktenskapet till det ädlaste prov 
för både manlighet och kvinnlighet. 
Och när hälst vi frestas att förakta 
människorna, så låt oss då komma 
ihåg, att nio äktenskap av tio slå 
häpnadsväckande väl ut. Ingen an
nan förening kan framvisa ett så
dant rekord av segrar och triumfer 
och en så ringa procent nederlag och 
olyckor. 

För varje skepp, som gått till bot
ten, är det tusenden, som segla säkert 
in i hamnen. Men det är de förolyc
kade .seglarna, som fängsla vår upp
märksamhet. Må därför den nya. ge
nerationen fatta mod och frigöra sig 
från den rådande villfarelsen att äk
tenskapet är ett bedrövligt inferno 
av brutna löften. Det finns ingen
ting dramatiskt i ett lyckligt äkten
skap, och en tidning, en roman, eller 
ett skådespel skulle vara onjutbar, 
om den endast talade om lyckliga 
hustrur, män, mödrar och fäder. Att 
bara tänka sig något sådant ! Vem 
skulle vilja knoga igenom volymer 
av -ostörd harmoni och lycka? Livets 
krydda och salt består av elakhet, 
grymhet, otrohet, själviskhet och last. 
Det skäl, varför millioner njuta av 
att höra om de fås synder och dår
skaper är, att millionerna försöka 
undvika just dessa synder och dår
skaper Och i de flesta fall lyckas i 
försöket. 

Jag finner det ofta svårt att tro 
på godhet hos människorna. Men det 
faktum, att äktenskapet i allmänhet 
på ett förvånande sätt hålles i helgd, 
är ett oupphörligt framträdande be
vis iför' den mänskliga, godheten. Att 
de ruskiga skilsmässeannalerna, i all 
sin dystra och tråkiga enformighet, 
ha förmåga att gripa och skaka upp 
den vanlige mannen, -den vanliga 
kvinnan, är ett slående bevis för vil
ka storverk, som äktenskapet fak
tiskt åstadkommer. Om det verkli
gen urartat så mycket, som förfat
tarna 1-åta. påskina, skulle vi alla. re-

Nedsatta priser 
C:a 700 par prima moderna 
HERR-, DAM- och BARNSKODON utförsäljas 

efter inventeringen till ytterligt lågt nedsatta priser. 

Randsydda Damlågskor; snör 

Brun boxcalv; elegant skärning 11.50 
» » rund tåmodell... 13.75 
» » lialvspets. » ... 14.50 
» » spetsig » ... 16 50 

Brun chevreau rund 2 ... 12 — 
»  »  »  » . . .  1 2 . 7 5  
» » spetsig » . .  13.— 
» » modern skärning 15.— 

Brun väldi kid rund tå 10.50 
» » modern skärning 12.—-

Svart » bekväm modell.. 10.50 
» chevreau » » ... 14.50 
» 2 spetsig » ... 15.— 

Coul. Mocca s »... 15.— 
Lack. modern skärning 17.— 

» spetsig modell 18.— 

Se skyltfönstren ! 

Randsydda Damlågskor; sleif 
Brun chevreau, spetsig tå 15.— 

» » sydd klack 16.— 
Brun väldi kid, spetsig tå 16. 
Lack. modern skärning 18. 

Vändsydda Lågskor; sleif 
Lack. 2 sleif ar 14. 
Lack. 2 slippersremmar 17. 
Lack. modern skärning . J7.50 
Svart chevreau, en sleif 10.— 
Beige » » » 10. 

Randsydda Damkängor. 
Svarta, modern skärning 16. 

höga skaft 

Randsydda Herrkängor. 
Svarta, rymlig modell 14.— 

O S C A R I  A - S K O  M A G A S I N  
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dan vara fullständigt förhärdade in
för dylika skildringar. 

Det fordras snille för att kunna 
skapa en komedi av otrohet och lätt
färdighet. Finns det någonting me
ra beklämmande ä-n den franska in
trig-romanen -eller den franska in
trig-komedien? T. o. m. den snill
rike Anatole France blev flau och 
klibbig som en fjäril i sirap när han 
sänkte sig till att skildra den galliska 
'lösaktigheten. Våra egna författare 
bliva likaledes bedrövligt -miss
lyckade, när de försöka dansa i tjära. 
Det är något fatalt tomt -ooh inne
hållslöst i varje form av litterär 
smuts. 

Det är endast inom äktenskapet, 
som kärleken uppenbarar sina ädla
ste fröjder i faders- och moderslyc
kan. Det är icke -den moderna tidens 
sed att framhålla fadern. Han är 
vanligen en skottavla för skämt och 
förlöjligande. Men i det dagliga li
vet äro hans anspråkslösa och obe
märkta offergärningar någonting att 
räkna med. Han är samhällets grund
val, och utan honom skulle staten 
förgås inom en generation. Moder-
skapets under ha aldrig saknat be
sjungande skalder, men i vår man
liga litteratur ha faderskapets stor
verk lämnats obesjungna. 

Tro nu ej, att jag vill förringa mo-
derskapets storhet. Därom har ej 
hälften blivit sagt, som skulle kunna 
sägas, och kommer heller aldrig att 
bli det. Vad jag ville framhålla är 
blott, att faderskapets mysterium är 
lika underbart som moderskapets. Det 
är också ett annat misstag i den all

männa uppfattningen rörande fader
skapet. Vi tänka oss en far som en 
gammal eller åtminstone medelålders 
man. Sanningen är, att de flesta 
fäder äro unga män, och att de göra 
sina största uppoffringar under ung
domstiden. Jag kan aldrig se en ung 
man i en av våra offentliga parker 
en söndagsmorgon skjuta sin första 
'baby i en barnvagn framför sig utan 
att gripas av rörelse och vördnad. 

Ocih viad skall jag säga om de unga 
mödrarna? Nå väl, här har jag just 
ingenting nytt att komma med. Men 
om ni vill se lyckan i dess mest him
melska skepnad, betrakta då i hem
lighet en ung mor, då hon ser på sitt 
barn, när hon tror sig obemärkt. De 
stora målarne ha uppfångat denna 
överjordiska blick, detta hänförda le
ende. Men mysteriet återfödes varje 
dag på nytt hos vanliga, helt var
dagliga flickor, somliga vackra, -som
liga fula, men alla lika i sin tillbed
jande kärlek inför undret i deras 

famn. 

Det finns i äktenskapet en källa 
till kraft och glädje, som varar livet 
ut, och som har bot för all slags nöd, 
lidanden och svaghet. Äktenskapets 
triumf över alla sina motståndare är 
nästan oförklarlig. . Det stora antalet 
lyckliga äktenskap bevisar utan all 
fråga, att män och kvinnor ej äro på 
långt när så usla, som pessimisterna 
måla. dem. 

Få känna tigande mans behov. 
* 

Länge tiggt är dyrt köpt. 

fx tfl Cî 
ni. in. till långt under värdet å vår Inventur —Utsäljning 
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(Eftertryck förbjudes). 

Lilith. 
R O M H N  

Av glorimce iPavfcim. 

Auktoriserad översättning av 

Margareta Heijkel. 
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Det kan vara, medgav Mallory, 
rån den stunden visste hon åt-

4 j'Äe Vac^ dennes slyngel till sou 
li]ara °r' det var hennes själv-

"tt -f!1 varJe tanke på 
^UWål mellan dem'. 

S|ga 0
e^ ^an vara lätt för os,s att 

%rt T-. Sac'e ^rievet men modf :s-
tetj. ''r tillitsfullt, och hon har ä-

^i^ts, att han när han väl 
sig !n ^d'havre skulle stadga 

H 
. - och Kl; 

"it v- 611 o entlig människa, 
änder ju icke så sällan i li

vet. Att hon varit verkligt vred på 
honom det visar det ovänliga motta
gande han fick, när hän uppsökte 
henne på Old Court. Men naturligt
vis, modershjärtat är obefäst och hon 
har förlåtit honom igen och hoppats 
på hans sinnesförbättring. Kvin
norna äro i sådana ting fullständigt 
oberäkneliga. Hon tror kanske att 
sonens räddning är avhängig av gif
termålet med Lilith och hon hoppas 
väl att det unga paret skall bli lyck
ligt —. det finns ju dessa starka 
band från ungdomsåren mellan dem. 
Antagligen anstränger hon sig nu till 
det yttersta för att hastigt få ett gif
termål till stånd sa att Lilith inte 
dessförinnan skall få reda på sin 
fästmans gemena beskyllning mot 
henne. Fru Merton -har tagit flic
kan med sig till London och håller 

sig dold tills allt är klart. 
Mallory bleknade, men i nästa 

ögonblick hade han återvunnit sin 
självbehärskning: — Vänta, sade 
han. Det finns en möjlighet, att 
Horley själv inte vill vara med om 
spelet längre. Det förefaller 'rArJf 
som skulle det existera något sam
förstånd mellan Hotfley och Maud 

% 

Bamber. En man av hans lättsin
nigt .sorglösa typ kan ju lätt bli för
älskad och i ett sådant fall sliter han 
utan tvekan gamla band om än så 
fördelaktiga. Att Maud Bamber är 
förälskad i honom är då .säkert. Hen
nes plötsliga hätskhet mot Lilith för
råder det. 

Hr Grieve nickade: —- Int-e mig 
emot. Må den unga. damen gärna 
lägga beslag på honom! 

— Nej, protesterade Mallory, det 
kan jag inte tillåta. Jag känner fa
miljen Bamber — de tilhöra, min pa-
tientkrets. Denna nya olycka måste 
förhindras. Lady Bamber är en 
smula narraktig, men lorden är en 
hedersman. Jag ämnar uppsöka ho

nom och varna — — 
Hr Grieve gjorde invändningar och 

rådde till försiktighet. 
— Det är dock endast gissningar 

å er sida. Låt Ba.mbers ordna upp sa
ken själva, om det verkligen är nå
got att ordna upp. Jag måste er
känna, att för mig är huvudsaken 
att Lilith kommer lyckligen ifrån 

Horley. 
Men Mallory fasthöll vid sin åsikt 

och förklarade att han under alla om

ständigheter ämnade uppsöka sir Jo
seph. Innan han lämnade Kings 
Head på kvällen, lovade Griev-e att 
telefonera- så snart det lyckats honom 
att få reda på varthän fru Merton 
och Lilith tagit vägen. 

— Jag kommer utan en minuts 
dröjsmål, förklarade Mallory, om jag 
kan vara till någon hjälp. Jag hop
pas till Gud, att det måtte lyckas oss 
att rädda den stackars flickan ur 
dessa människors våld. 

Grieves -ansikte uttryckte både del
tagande och bekymmer: — Det är 
ingen lätt uppgift, .sade han och vänd 
till sir George Paradine fortsatte 
han: — Jag förstår, att det skulle 
förefalla er obehagligt, men om ni 
ville komma och personligen berätta 
för Lilith vad Eric Horley sagt om 
henne -och hur han försökt att rentvå 
sig själv genom att kasta skulden 
för förfalskningsbrottet på henne, så 
vore det docik en möjlighet att flic
kan finge sina. ögon öppnade. 

Sir George såg allt annat än glad 
ut över detta förslag: — Det bjuder 
mig i oerhörd grad emot att blandas 
in i -den här familjehistorien, sade 
han, men om det är min plikt så un

derkastar jag mig det naturligtvis. 
Ring mig samtidigt som Mallory och 
jag skall följa med honom in till sta
den. 

Sir George och Mallory lämnade 
tillsammans hotellet och följande 
morgon gjorde Grieve och Mallory 
varandra sälska-p in till London. Un
der resan kommo de överens om -att 
genast vid ankomsten till staden upp
söka sir Joseph Bamber. Mallory 
hade först tänkt att anförtro sig . åt 
lady Bamber, men med kännedom om 
hennes brist på omdömesgillhet be
slöt han att h-andla- utan att anlita 
hennes hjälp. 

De två herrarne träffade sir Jo
seph på -dennes kontor i City. Han 
hörde uppmärksamt på vad advoka
ten, sekunderad av Mallory, hade att 
berätta och gav då och då med en 
åtbörd tillkänna, att -saken hade ett 
levande intresse för honom. Då rap
porten var avlagd föreslog han efter 
ett ögonblicks funderande -de båda 
herrarne att följa med honom till 
hans svägerska, en fröken Berry, bo
ende i South Kensington, där hans 
döttrar brukade taga in. 

— Det är mycket antagligt att 

Maud, om h-on är i .staden, bor hos sin 
moster. Ligger det sanning ii ert 
antagande, att det existerar en för
bindelse mellan min dotter och denne 
Horley är det icke osannolikt att ock
så han är där. 

Sir Joseph ringde efter en bil. Tu
ren var med dem, ty då bilen stan
nade utanför miss Berry-s hus, såg 
Mallory en skymt av Eric Horley 
i ett av fönstren. 

Men då de tre herrarne stego in i 
salongen funno de där endast miss 
Berry och Maud Bamber. 

Sir Joseph kastade sig utan några 
förklaringar direkt in i saken: —-
Var är den unge mannen som jag såg 
i fönstret? frågade han i en ton, som 
inte tillät några undanflykter. Icke 
desto mindre försökte fröken Berry 
att med några virriga ord förneka 
faktum. Med en befallande åtbörd 
hejdade sir Joseph hennes ordflöde 
och sade vänd till dottern : 

— Jag önskar tala med den unge 
mannen, Eric Horley eller Smith. 
Jag vet att han är här och du gör 
klokt i att hämta hit honom ju förr 
dess hellre. 

Under tiden hade Grieve 
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Hrvas själsliga 

egenskaper? 
Den unge framstående norske lä

karen och psykoteknikern d:r Frid
tjof Mjöen liar i en intervju uttalat 
sig om -de själsliga egenskapernas 
ärvtlighet. 

Hittills har ärvtlighetsforskningen 
huvudsakligen gällt yttre kännetec
ken, ögonens färg, kroppens byggnarj 
och proportioner m. m. samt, på det 
själsliga området, sjukliga egenska
pers nedärvning. 

Först under de senaste åren har 
man börjat intressera sig även för 
andra själsegenskapers ärvtlighet. 

Ett sakförhållande som tilldragit 
sig vetenskapens uppmärksamhet är, 
att en i särskilt hög grad begåvad 
fader sällan får en lika begåvad -son, 

, liksom . att medelmåttigt begåvade 
fûrlthlrar kunna få ett eller flera 
överbegåvade barn. Ärvtlighets-

• forskningen söker utfinna lagarne 
för dessa företeelser. 

D:r Mjöen arbetar vid Winderen 
laboratorium vid Oslo, vilket inrik
tat sina är v tli gh e tsf o r sk n i n gar på 
den musikaliska begåvningen. Man 
har lyckats utfinna en metod, varige
nom det är möjligt att direkt mäta 
en av de egenskaper, vilka avgöra 
om en människa är musikalisk eller 

ej. 

Till det musikaliska sinnets grund
betingelser hör förmågan att bestäm
ma och skilja mellan tonernas höjd, 
mellan den tid som förlöper mellan 
två toner, förmågan att uppfatta, 
eventuellt känna igen en melodi och 
att efter gehör återge den. Slutligen 
även förmågan att sjunga en under
stämma, att i fantasien föreställa sig 
musik, att improvisera och kompo

nera. 

Man har vid Winderen utfört så
dana mätningar av den musikaliska 
begåvningen hos 1,300 personer. För
mågan att uppfatta tonernas höjd-
läge, vilken är av avgörande bety
delse för den musikaliska begåvnin
gen, är individuell och utomordentligt 
varierande. Den kan under eljes lik
artade förhållanden vara ända till 
200 gånger större hos den ene än hos 

den andre. Denna förmåga kan icke 
utvecklas genom musikundervisning. 
Man kan icke på något sätt träna sig 
till "ett finare öra", än det man har 

av naturen. 

Tack vare detta förhållande kan 
man numera på psykoteknisk väg ut
finna, om en människa är mycket, 
medelmåttigt eller någorlunda musi
kaliskt begåvad. 

I fråga om den musikaliska begåv
ningens ärvtlighet gäller att ju högre 
föräldrarnas och släktens musikbe
gåvning är desto större är den mu
sikaliska genomsnittsbegåvningen hos 
barnen. T åtta äktenskap voro bägge 
föräldrarne synnerligen framstående 
musikbegåvningar. Av deras samt
liga 25 barn voro 22 i lika hög grad 
begåvade, 2 mycket musikaliska och 
1 någorlunda musikalisk. — I åtta 
andra äktenskap, där föräldrarna vo
ro absolut omusikaliska, voro av de 
27 barnen 19 lika omusikaliska, 7 nå
gorlunda musikaliska och 1 musika
lisk. 

Musikbegåvningen är i allmänhet 
lika vanlig bland kvinnor som bland 
män och även lika stor med undan
tag dock för den högsta rangklassen, 
där männen vida överglänsa kvinnor
na, Denna klass utmärker sig sär
skilt för musikalisk produktion och 
man finner där en skapareförmåga, 
vilken snarare bör betecknas som 
''maskulin" än som särskilt "musika
lisk". 

Det finnes, framhåller d:r Mjöen 
till sist, ingenting som visar att den 
musikaliska begåvningen är avhän-
gig av intelligensen i allmänhet. Ett 
barn kan vara mycket musikaliskt 
men ha dåliga betyg i skolämnena. 

från h vinn o världen. 

Det finns många slags goda gär
ningar. Vid en av Londons domsto
lar stod nyligen en man tilltalad för 
svårt djurplågeri mot sin häst. 

—• Djuret, sade domaren, har över
lämnats till de utslitna hästarnes 
skyddsängel. 

Med denna mycket sägande be
teckning åsyftade han en miss Hayes, 
föreståndarinna för Edmonton-läro-
verket. Under en följd av år har hon 
för betydande kostnader årligen in
köpt ett hundratal gamla utslitna, 
illa behandlade hästar och befriat 
dem ur deras elände genom att låta 
föra dem till slakthuset. 

Ett år, då hon inköpt icke mindre 
än 192 hästar uppgick kostnaden för 
henne till 10,400 kr. 

Den som bugar för djupt tram
par man gärna på nacken. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och bomull, 
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Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackla mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

Â helt stycke 10 % ,  samt å stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt i garner. 

F)ur 9c kvinnorna 
livet? 

Till Redaktionen av Kvinnornas 
Tidning. 

Med anledning av de artiklar, som 
i de senaste numren förekommit i 
Kvinnornas Tidning, såsom Moders
kärleken, De oföddas rätt m. fl., ta
ger jag mig härmed friheten insända 
nedanstående, vilket av mig ned-
skrevs för lång tid tillbaka. Arti
keln får tala för sig själv och jag 
vil! blott tillägga: Jag tror ej att 
moderskärleken håller på att försvin
na, men kvinnan är nu mera upplyst, 
hennes blick klarare och hon kanske 
bävar för att plantera liv i en jord 
full av tistlar. — — 

— Jag vill inte, nej jag vågar inte 
gifta mig, sade en dag min väninna 

till mig. 
— Såå, 'varför inte? frågade jag. 

Nu för tiden är det väl inte så riska
belt, när man kan få skilsmässa och 
bliva försörjd och litet av varje, och 
ändock inte behöva anses som någon 
sämre människa. 

— Ja, sade hon, du tror förstås 
som alla andra, att det är mig själv 
jag tänker på och eventuellt den jag 
gifter mig med. Nej oss båda kan 
det göra detsamma, vi äro ju en gång 
skapade och måste leva vårt liv. 

— Åh, vem i all fridens namn tän
ker du eljest på? avbröt jag henne. 
Det är väl dig och' din. man som ordet 
"våga" gäller. 

— Ja, just det, sade hon, vi våga 
verkligen mycket, något, som vi en 
dag skola ställas till räkenskap för. 
Ännu har jag aldrig träffat någon 
enda människa som varit fullkomligt 
nöjd med sin tillvaro. Jag förstår 
dem till en del men ej helt. Är du 
nöjd? Är jag nöjd? Nej, långt där
ifrån. Men vi reflektera så litet över 
det. Vi vet att livet är så och bry 
ej vår hjärna med att grubbla över 
det, vilket ej heller skulle leda till 
något resultat. Men om vi inte varit 
födda. — Ja, det har nog de flesta 
människor, åtminstone någon gång, 
önskat. Men millioner människor 
önska sig detta dagligen. Ja, många 
taga i sin förtvivlan själva sitt liv, 
då det blir dem outhärdligt. Det är 
en synd och det är hemskt. ATi må-
sfe leva, under vilka omständigheter 
som hälst. Det är på detta, jag tän
ker och på de varelser som möjligen 
genom mig skulle födas till världen 
och för vilkas liv jag står i ansvar. 
Vet jag vad som en gång kommer att 
bliva av dem, huru deras liv kom
mer att gestalta sig. Kanske bliva 
de goda medborgare som skänka sina 
föräldrar glädje och gör samhället 
nytta. Ja, då ha. vi endast att tacka 
Gud därför. Men huru många för
äldrar få icke se sina barn som för
brytare, förskingrare, drinkare eller 
på andra orätta vägar. Andra åter
igen sjuka och av motgångar pröva

de hela sitt liv. Jag säger icke att 
felet ligger hos föräldrarna, ty verk
liga föräldrar känna sitt ansvar och 
göra allt för sina barn, vilket också 
är deras plikt, emedan det äro de 
som skänkt dem livet, barnen äro en 
del av dem själva. — Men det finns 
andra, vilka, själva, förbanna sin fö
delse, ropa ve och hämnd över dem 
som ha det bättre, och oaktat detta 
utan ringaste ansvarskänsla skaffa 
barn, arma barn till världen, som i 
fattigdom och nöd skola kämpa sig 
fram. Kanske de skola höja sig ur 
det elände från vilket de kommit. 
Kanske de skola sjunka ännu dju
pare. — Det är detta som kommit 
mig att tänka så allvarsamt över äk
tenskapet och dess innebörd ,slutade 
hon. 

— Nej, vet du, utbrast jag efter 
min långa, tystnad, du är verkligen 
för rolig. Om alla skulle tänka som 
du, då skulle ju inga flera människor 
födas och så småningom doge väl 
mänskligheten ut. 

— Dö ut, sade hon, det kommer 
nog att taga. tid och förresten enligt 
statistiken är här överbefolkat, vil
ket bäst visar sig i den stora arbets
lösheten. Se t. ex. hur svårt det är 
att uppbringa en plats, även för den 
mest arbetsduglige och arbetsvillige. 
Detta tycker jag att varje vuxen 
kvinna och man borde inse samt 
känna vilket tungt ansvar .som vilar 
på dem i samma stund som de blivit 
föräldrar. Om de blott kunde lära 
sig, att, i denna lilla varelse som de 
givit liv, se, ej blott deras barn utan 
också en människa, som inom en 
mycket kort tid skall fortsätta för
äldrarnas tänkande och grubblande 
över livets olösliga problem. 

— Jag själv är ju'blott en vanlig 
människa som också längtar efter 
kärlek och lycka och bliv därför inte 
förvånad, om du snart nog ser mig 
bunden i äktenskapets gyllene boja, 
men ej heller, om du ett par årtion
den härefter finner din gamla vän
inna. som en grånad "ungmö" vilken 
offrat' sig själv i tanken på livets 
ansvarskänsla. 

Yi fortsatte att diskutera detta 
egendomliga ämne, och jag kände att 
hon i stort sett hade rätt, ehuru hor» 
nog såg för djupt och mörkt på det 
hela. 

Kanske att någon av denna tid
nings läsare önskar bemöta de här 
återgivna synpunkterna? 

N—a N—n. 

Redaktionen, som för frågans all
sidiga belysning skulle sätta stort 
värde på att från läsekretsen erhålla 
flera inlägg, skall själv i komman
de nummer framlägga sina syn

punkter. 

D« oföddas rätt. 

Red. av Kvinnornas Tidning! 

Har läst Eder artikel "De oföddas 
rätt" och gillar naturligtvis vad Ni 
säger. Ändå vill jag gärna utlata 
mig vidare i saken. Innan det talas 
om vissa kvinnors "usel'het", före
slår jag att gå liera ar tilbaka till 
deras utvecklingstid. Zola, har sa 
rätt då han säger att. människan är en 
produkt av ärftligheten och omgiv
ningen. Neurasteniska och pessimis
tiska människor begå gärna överilade 
handlingar som de sedan ångra; vil
ken nervläkare som helst kan intyga 
detta. Antag att en ung flicka här
stammar från ett hem, där en tung
sint. moder utmålar äktenskapet för 
henne .i mörka färger. Nervklena 
barn taga lätt, tyvärr alltför lätt, 
intryck av förflugna ord sådana som 
"det skall dä aldrig taga slut med be
sväret för Anna med hennes tre små 
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Ljusa hemtrevliga rum. Moden,in • 
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Ni vet »ngefSr v.rthHn jag 

Jag hoppas därför se en artikel i ett 
av de nästa numren, som är riM 1 
till mödrar av ,,„ga, „„„„J 

flickor, att de icke med oöverlagt 
prat , förgifta, känsliga sinnen 1 
utmåla till ett helvete vad som s]faJ1 

föreställa kvinnans himmelrike 

Greta —n. 
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använda första delen av 
sitt liv för att göra den andra delen 

bekymmersam. 

barn", eller "vänta bara när Marta 
har en liten, så skall hon nog se vad 
det blir för besvär" etc. etc. Att ett 
barn betyder glädje i hemmet, får 
man sällan höra från en mor. Den 
största förvirring äger rum i de 
unga döttrarnas sinnen, långsamt, 
men säkert gör giftet sin verkan i 
själen, ty: mor har ju sagt det, allt
så måste det väl stämma, och alla 
fagra ord om "modersglädje" och 
"rik barnskara" m. m. är lögn, i verk
ligheten ser det annorlunda ut. 

Här har skolan en mission att 
fylla, även Ni. Lärarinnor och för
fattarinnor skola aldrig upphöra att 
tidigt och sent inpränta i de unga 
sinnena att människans förnämsta 
plikt, oaktat allt besvär och alla ve
dermödor, är att glädja sig åt till
varon, på så vis motarbetas mödrar
nas oöverlagda ord. Vidare skall Ni 
rikta en allvarlig maning till alla 
mödrar, att- de väl väga. sina ord, sär
skilt i barnens närvaro, så blir det 
mindre prat och mer goda exempel. 
Alltså för att säga den beska san
ningen: de kära. mödrarna med en in
skränkt syn på livet behöva så väl 
en uppfostringskurs själva, sedan få 
de lov att öppna munnen för att bara 
uttala goda, sanna och sköna ord. till 
sina döttrar. Mödrarna ha ingen 
rättighet att beröva ungdomen dess 
illusioner, det är inte bara .svaghet, 
utan rent av av ondo. 

BREVLÅDA. 
H. C., Sthlm. Vår tidning finnes 

i Sthlm bl. a. i Pressbyråns kiosker 
och med säkerhet i Allmänna Tid
ningskontoret. _ Gustaf Adolfs torg. 
och _ i dess filial, Kungsgatan 30! 
Varje måndag nytt nummer! Prenu
mererar ni. får ni tidningen .söndags 
morgon. 

Greta —n. Vi ha tagit oss fri
heten införa ert brev på insändare-
avdelningen. Dessa synpunkter be
höva ju också komma fram. Bättre 
att så sker i den omedelbara form de 
ha i ert brev än att vi skulle stuva 
om dem. 

G. E. Edert inlägg hann ej in
flyta i nu föreliggande nummer men 
kommer i nästa, och då, hoppas vi, 
även med ett svar. 

I I .  L„ Louise W. Vi begära be
tänketid. Tack emellertid för försla
gen. 

G. H. Allt har sin tid. Den om
skrivna kvinnofrågan kommer snart-
nog under behandling. 

Rosamunda. Vilket vackert namn! 
Vår expert på poesi skall få under
söka om den dikt som står över nam
net är lika vacker. 
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Den som du sätter på din sikuldra 

vill snart sitta på ditt huvud. 

Ingen lyder gärna en like. 

E l iOELBREKT 
Lagligen 

skyddad I 

Endetlllvepkapel 

sig tillbaka ut i hallen, där han kun
de ha ögonen på de olika dörrarne 
och hindra Horley att obemärkt taga 

till flykten. 
—- Vad vill pappa honom? frågade 

Maud mycket späkt. 
— Jag vill endast fråga honom, 

svarade hennes far i knastrande torr 
ton, om han egentligen har reda på 
vem det är han vill gifta sig med. 
Med dig eller med den dam, som är 

hans fästmö? 
Vänd till sin svägerska dundrade 

sir Joseph sedan : — Och du, .skäms 
du inte att låta en ung man, vars 
förhållanden du inte har den minsta 
kunskap om, att komma, hit och i ditt 
eget hem göra sin kur för din syster

dotter. 
Fröken Berry, en medelålders dam 

av hypernervös läggning, var nära 
att få eft hysteriskt anfall. 

Nu trädde fröken Bamber henne 
till undsättning. • 

— Gräla inte på tant Ellen, pappa, 
bad hon bevekande. Det är uteslu
tande mitt fel, om det är något orätt 
i att vi tagit emot hr Horley här. 
Jag försäkrar pappa, att jag känner 
honom, att jag känner till hela hans 

liv. Han liar varit öppen mot mig 
och även mot tant Ellen, fullstän
digt uppriktig och ärlig. Han har 
också berättat för oss den ledsamma 
historien med sir George Paradin«. 
Vi har förlåtit honom alltsammans. 

— Du får ursäkta mig, men det 
har inte jag, svarade fadern barskt. 
Och om du gifter dig med honom, 
får du inte ett öre av mig. 

— Han skall slå sig fram på egen 
hand, förklarade Maud Bamber stolt. 

I detta ögonblick hördes ett häf
tigt oväsen från hallen, och både sir 
Joseph och Mallory skyndade dit ut 
i känsla av att Grieve hade behov av 
deras hjälp. 

Advokaten hade övermannat en 
ung man, vilken han nu höll fast 
med ett järngrepp. 

Det var Eric Horley: — Nå, nå, 
sakta och vackert, sade denne i god
modig ton och med sitt vanliga sorg
lösa leende. Jag skall följa med god
villigt, som det brukar stå i polis
rapporterna. Men för övrigt, vad 
står på och vad ger CT rättighet att 

bära hand på mig? 
— Är det den där slyngeln? sade 

sir Joseph och trädde närmare. 

Horley mönstrade honom från topp 
till tå: — Och vem är ni? frågade 
han högdraget. 

— Jag är den, som kunde haft 
oturen att bli er svärfar, om inte för
synen trätt räddande emellan, sva
rade sir Joseph sarkastiskt. 

Horley ryggade tillbaka men åter
vann genast sin självbehärskning: — 
Sämre svärson kunde ni få, svarade 
han hånfullt. 

— Ja., man kan ju aldrig veta, sade 
sir Joseph filosofiskt, men nog är det 
mycket osannolikt. Ert rykte är inte 
sådant som jag önskar det ifråga om 
min blivande svärson. 

Horley vände sig till Grieve: — 
Ni har kniven på strupen på mig, jag 
vet det, sade han, men uppriktigt sagt 
så förstår jag inte, att ni funnit det 
nödvändigt att förfölja mig hit. Det 
kunde ha blivit en annan människa av 
mig nu. Jag har varit öppen och 
ärlig mot den här unga damen — ni 
kan fråga henne själv. 

— Det är inte hon som avgör den 
här saken, insköt sir Joseph barskt. 

I samma ögonblick hördes genom 
den halvöppna dörren till salongen 
en häftig flickgråt. Bleknande av 

sinnesrörelse blickade Horley ditåt, 

men åter bemannade han sig och sade 
spotskt, vänd till de tre herrarne: — 
Varför denna manstarka uppslut
ning? —. Till och med doktor Mal
lory! Jag trodde, att det var en 
annan ung dam ni intresserade er för? 

Mallory svarade icke, men Grieve 
grep i stället ordet och frågade: 

— Kan ni säga mig var er mor 

och Lilith befinna sig? 

—• Nej, svarade Horley gäcksamt. 
Och även om jag visste det, skulle 
jag inte förråda det. Ni begär att 
jag skall stå er till tjänst, mina her
rar, men med vilken rätt? Skulle jag 
göra det för er stora älsvärdhets 

skull? 

De tre herrarna sågo på varandra. 
De hade kommit hit bräddade med 
ursinne mot den unge slyngeln, men 
här stod han inför dem icke stort 
annat än en' pojke knappast ansvarig 
för alla sina dumheter. 

Horley observerade genast omsla
get i deras sinnesstämning och lös
gjorde sig utan svårighet från Grie-
ves grepp vilket frivilligt släppte .sitt 

tag. 

Lutad mot entrédörren fortfor 
Horley : 

— Jag påstår visst inte, att jag 
är något helgon. Jag har begått mån
ga dumma streck, men i grund och 
botten ha de inte varit så farliga som 
de sett ut. Någon färdärvad karak
tär är jag inte, fastän tanklös och 
lättsinnig. Jag var förlovad med Li
lith. Hon kände mig till punkt och 
pricika -och förlät mina snedsprång. 
Vi skulle antagligen blivit ett ganska 
lyckligt par, om vi bara fått vara i 
fred. Men det fick vi inte. Hon 
började se mig med andra och kri
tiska ögon och hon skulle ha slungat 
mig om det inte varit för vår barn
domsvänskaps och min mors skull. 
Men jag tycker inte om moralkakor 
•och sura miner, och så träffade jag 
en annan ung dam som kom att be
tyda mera för mig än vad Lilith nå
gonsin gjort, och hon höll också av 
mig tillräckligt för att förlåta mig 
och tro på mig. Hon skulle kunnat 
göra mig till en bra människa, men 
det har inte sammanfallit med edra 
önskningar, mina herrar. Ni har 
"förföljt mig ända hit och ni har bragt 
sorg över ett tillitsfullt flickhjärta. 

Bröstkaramellen 
V ä 1 g ö pa nde 
Väl smakande 
Oö ve ptpäflad 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Öreöro. 
Säljes övepallt i  påsai» om 1 hg. 

— Vad gott ni anser er ha uträttat 

därmed, idet vet jag inte och det 
tresserar mig inte heller att ve a. 

Utan att någon försökte hindra -
nom öppnade han entrédörren 

gick sin väg. 
De tre herrarna sågo på varan ra 

och sir Joseph sade med en ^ y( » 

känsla av lättnad: — Ja, 1111 ar 

historien utagerad. 

Ja, instämde Mallory, så ä 

vi då äntligen färdiga med honom 

Hr Grieve stod försjunken i 

kar: - Del *r « 
ker på, sade han med bekymr 

XXIV. 

(Slutkapitel)-

När Eben Mallory ater^ ett ©i-
till Shingle End var han 

seralbelt humör. (Forts.)-
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Blusen 

skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
ock ändock se fräsck ut. 

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fabrikanter 1-8. ENEROTH & Co., Göteborg. 
(ÄT«O till», »T Gummina TriMpnWar 

och Oomoui Krafuknrpalvcr.) 

1 Februari 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre p- mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Magasinsgatan 12, Göteborg. Tel. 18070. 

ßertryck tillätes gärna om "Kvin
ts Tidning", med hela namnet 

utsatt, angives som källan. 
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Utlandskrönika i sammandrag. 
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Ijing Fredrika Bremerförbundet. Av 

Ingrid Prytz. 

Vår följetong. 
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UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Har situationen ute i världen för
sämrats?- Man får ett intryck i den
na riktning, när man överblickar de 
iitrikesmed'delanden, som irilupit un
der den gångna veckan. 

De inrikespolitiska förhållandena 
i Tyskland ha klarnat. Efter ny
valen till riksdagen och sedan rege
ringsmakten övertagits av kabinettet 
Luther styr Tyskland åt höger. Där
om råder intet tvivel. Även i dess 
största delstat, Preussen, äger en 
rättning åt höger rum. Dess rege
ring, som varit starkt socialdemo
kratiskt betonad, har nödgats avgå, 
«h den nya ministären, som ännu 
ei är bildad, väntas få samma poli-
Ma färg (höger) som riksregerin
gen. 

Härmed ha de a.v ententemakterna 
alltfrån fredsslutet hysta farhågorna 
wrjat gå i uppfyllelse —- det är ic-

längre de internationellt sinnade 
"Aetarmassorna som, till välbehag 

samma ententemakter, leder 
ysklands öden, utan makten har 
pit över till den framför allt na-

kännande bonde- och borgar-
'tolkningen. 

. klart och tydligt missnöje ger 
också tillkänna på ententehåll. 

s noter, som tillställts Tyskland an-
pende den uppskjutna utrymningen 
?T Kölnzonen, präglas av en fränare 
® än som hörts på mycket länge, 
jr1 den franske ministerpresidenten 
t 
erri°t som tidigare förklarat sig 

ti'T) Pä Tysklands ärliga fredsvilja 
'al t" utrikesdebatten i depute-
] ! Omaren i bjärta färger utmå-
j^iaran från Tyskland, dess hem-

rustningar o. s. v. 

6ift. 

Ett annat dåligt omen för världen 
Jea ,®ellan Sovjetryssland och Ja-
jjn lngangna överenskommelsen, 
si,/!1 äv«n synes hava vunnit an-

®"ig av Kina. Det gamla talet 
ett . T faran" har därmed fått 
In/6 . un,ierlag. Den tidpunkt 
Härm oroväckande sätt ryckt 
i Yä ?1je> då kampen om herraväldet 
Had.611 utkämpas mellan .de 

öet 
® och de vita falken. 

nerar 
engelska liberala partiet r>la-

vilk 
en kraftig rekonstruktion till 

'*4 i ,niai1 hormas att det kvinnliga 
% sk iUn^.a manliga, England kraf-
lifcerai ådraga. Asq.uith, den ene 

6 ledaren, har upphöjts till 
lloVj îfr därmed plats i överhuset. "°yd 

9eorge, den andre ledaren, 
r 1 underhuset. 

Man liar från föräldrahåll till
ställt oss ett ex. av tidningen "Hej", 
utgiven i Stockholm av en viss. 
H:son Hewe. 

Denna fördomsfria publikation 
ställer sig till förfogande för den 
bildade skolungdomen, vilken i dess 
spalter anonymt (hur modigt och äro
fullt!) kan få öknämna, håna och 
förfölja sina lärare och lärarinnor. 

Låt oss tro att denna förskämda 
idé, icke runnit upp i någon ung 
hjärna, utan att det hela är ett af
färsföretag, vilket ömkligen skall 
misslyckas i sina onda planer att gö
ra svensk ridderlig ungdom till fega 
ljusskygga skandalskrivare och lä
sare av skandalskriverier. 

Av det föreliggande numret, det 
första av andra årgången, synçs 
framgå att en del ungdomar, både 
gossar och flickor, verkligen låtit för
leda sig till detta smädeskriveri och 
sedan funnit nöje i att tillsända off
ren de tidningsnummer, i vilka an
greppen skett. Antagligen äro skri
benterna för unga för att förstå, hur 
lumpet de handlat, för oerfarna för 
att veta att vad de här lånat sig till 
alltid ansetts som en feg och ärelös 
gärning, möjlig endast för lågsin
nade karaktärer. 

Att hr Hewe icke menar väl med 
dem böra skolungdomarna förstå 
även av de halvsnaskiga skämthisto
rier han serverar och det anvisade 
knepet att de kunna prenumerera på 
tidningen bakom föräldrarnes rygg 
genom att beställa den under någon 
signatur, poste restante. Vilken 
falskhet och feghet! 

Föräldrarne böra tydligen här 
gripa in och söka skydda sina barn 
för hr Hewes för karaktären skad
liga påverkan. 

Det ligger sannerligen icke häller 
i föräldrarnas intresse att auktorite
ten undergräves hos den lärareperso
nal, med vilken de i. fråga om ung
domens fostran arbeta hand i hand. 

Man märker ofta hos vår tids skol
ungdomar en egendomlig felsyn. De 
tyckas tro, att de gå i skolan för för
äldrarnas skull, att de, om de sköta 
sig väl, kunna göra anspråk på för
äldrarnas eviga tacksamhet och slut
ligen att lärarne äro något slags plå
goandar, som lärjungarna böra sam
fällt hata och vilkas liv de med för
enade ansträngningar böra göra så 
surt och outhärdligt som -möjligt. 

Bringa ungdomarne på bättre tan
kar! Säg dem att de gå i skolan 
för sin egen skull, nämligen för att 
inhämta kunskaper och därigenom 
skaffa sig själva goda framkomst
möjligheter i livet! Säg dem att lä
rarne, som de så dumt och omotive
rat hata, äro deras bästa hjälpare i 
detta vällovliga strävande och sålun
da värda aktning och tillgivenhet. 
Säg dem att dessa klasskrig mot lä
raren "trettio mot en" äro oridderli
ga, osvenska och vanhedrande. Säg 
dem slutligen att det är dumt och 
tarvligt att öknämna lärare och lä
rarinnor. Öknamn brukas inte bland 

hyfsat oel) vettigt folk. 

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

Lösnummer 15 öre. 

Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

Den stora lögnen. 
— Hon har det verkligen trist, 

sade den unga "bobbade" damen med 
ett tonfall, som uttryckte både del
tagande och ogillande. — En man 
med begränsade inkomster, tre barn, 
två rum och kök och ingen jungfru. 
Tänk att gå där hemma dagarna i 
ända och slabba med' disk och mat
lagning! Hon som hade det så bra 
i posten, en god lön och ingen an
nan än sig själv att tänka på. Om 
hon ändå behållit tjänsten och tagit 
en jungfru, som skött huset, så kun
de det ju ha gått an! 

Och Ni, som jag berättar detta 
för, instämmer helt säkert och sä
ger fundersamt och medlidsamt: 
Hon kunde kanske få igen sin plats? 

Just nu rör sig den beklagansvär
da. varelsen i sitt lilla förtjusande 
miniatyrbo vid en anspråkslös gata 
långt från stadens förnämliga kvar
ter. Tomten mitt emot är obebyggd 
och kanske litet skräpig men hon 
bor högt uppe och utsikten är vid 
och fri. Man ser himlavalvet, man 
skådar ut över den stora staden med 
dess många tornspiror och i fjärran 
blåna bergen, bakom vilka havet 
brusar. 

Hon har varit uppe i god tid och 
lägger nu raskt och metodiskt sista 
handen vid morgon,städningen i de 
två stora luftiga solfyllda rummen. 
De äro enkelt möblerade, men varje 
sak är utvald av en skolad smak, av 
ett hemälskande sinne. Det står 
blommande krukväxter i fönstren. 

Den unga frun är täck, hennes hy 
är röd och vit, hennes kind har kvar 
den ungdomliga rundningen, hennes 
blick lyser av nöje. Hon är också 
nätt klädd i en fräsch ljusblå bom-
ullsklädning, isikyddad av ett vitt 
förkläde och hon bär vita lågklac-
kade skor på sina snabba fötter. 

Dörrarne stå vidöppna mellan de 
båda rummen. Där inne på den 
mjuka lekmattan leka tre vackra, 
ljushåriga, klarögda, rödkindade poj
kar, tre, fem och sju år gamla. 

Hon går in och faller på knä mitt 
ibland dem. Med jubel springa de 
upp och smyga sig välkomnande in
till henne. |Hon sluter dem i en 
innerlig omfamning intill sig alla 
tre och kysser dem i tur och. ordning 
på de spetsade små munnarne. 

Hur mycket de ha att säga henne 
och hon dem ! De äro små dalkarlar 
och de tala eftertänksamt och litet 
långsamt. Man hör ständigt ordet 
mor, betonat, betydelsefullt. Och 
mycket ofta också ordet far. — 

Mor, när far kommer hem — 
Tänk om ett vasst och rättledande 

pekfinger i detta ögonblick borrades 
in i hennes skuldra och någoh sade: 
— Det där skall du överlåta till en 
jungfru — dom börjar bli billiga 

nu — så kan du kanske få igen din 
i 

Tänk om någon sa' det! 

Hon har mycket att göra i sitt 
hem, men hon är kunnig och har 
sinne för ordning och hon hinner väl 
med det alltsammans. Hon arbetar 
med fröjd, hon arbetar åt sig själv, 
åt den man hon älskar, åt sina tre 
härliga söner. Hon är fri och själv

ständig, och hon känner att hon fyl
ler en viktig post i livet, en post där 
hon är oersättlig. 

Det är ljust och vackert och soligt 
där hon arbetar och hela tiden om-
gives hon av sina söner. De leka i 
hennes närhet, de ge lienne, lycksa-
liga, handräckning i hennes arbete; 
de lyssna till hennes sång, hennes 
sagor, hennes förmaningar, de blicka 
hängivet in i hennes ögon. 

För varje dag som går ser hon de
ras förstånd växa, deras själ utveck
las. Hon är en lycklig maka, en 
lycklig mor, hon är en mycket lyck
lig kvinna. 

Jag kommer in i postlokalen för 
avgående paketpost. Det är frampå 
eftermiddagen och trafiken stor. 

Vilket förskräckligt ställe ! Smuts
gråa tomma väggar, orena fönster, 
en rad i järnställningar upphängda 
gapande säckar, i vilka de inlämna
de paketen slängas ner, en disk med 
vågar. Framför disken massor, stän
digt nya massor av paket, och spring
pojkar och månadskarlar och åkare 
som hänga mot disken eller mot 
väggen i väntan på att bli expedie
rade. Och bakom disken postvakt
mästare, som bära undan paketen så 
fort de hunnit vägas och behandlas 
av de båda tjänstgörande postexpedi-
törerna. En av dessa är en kvinna. 
Hon är utom den, som skriver detta 
och som kommit för att skicka av 
ett paket, den enda kvinnan i denna 
dystra arbetslokal med ett av tusen 
smutsiga fötter nersölat golv och 
fylld av en grå sollös luft med lukt 
av fuktiga orena kläder, av svett, av 
smorläderstövlar, av stall. 

Varenda dag står hon där iförd 
ett kolsvart förkläde, den enda färg 
som är tänkbar i denna omgivning 
och passar upp denna aldrig avstan
nande ström av springpojkar, må
nadskarlar och åkare, .som vräka in 
över disken till henne massor, mas
sor av paket, vilka hon skall väga 
och ta betalt för. A7äga och ta betalt 
— väga och ta betalt . Det 
finns i detta mekaniska arbete in
genting för hjärtat, ingenting för 
känslan, ingenting för hjärnan. Om 
fem, tio år skäll det med samma 
raskhet, samma precision antagligen 
utföras av en maskin. 

På samma sätt i lika dystra loka
ler eller kanske i bättre, kanske i 
sämre arbeta tusentals kvinnor för 
sitt livsuppehälle, syssla de med — 
ärligt talat •—• dem fullständigt lik
giltiga, kanske förhatliga ting. 

Några sy hela sitt liv knappar i 
arbetsblusar, tusen knappar, hundra 
tusen, miljoner, miljarder! Eller 
knapphål! Eller skriva de ut räk
ningar eller addera eller multipli
cera de, eller knacka de ner på en 
skrivmaskin andras tankar eller ut
föra de något annat lika operson
ligt, lika mekaniskt, lika enformigt, 
lika glädjelöst arbete. 

Vem är det som inom' kvinnovärl
den lyckats sprida, och få den stora 
lögnen trodd att arbetet i det egna 
hemmet, som husfru, maka, mor, 
uppfostrarmna är mindre roligt, min
dre värt än att för lön tjäna hos 

Kring frednha 
Bremerförbundet. 

Förbundssekreterare IDA von PIJOMOREN. 

Med anledning av Fredrika Bre-
merförbundets nyss timade 40-års-
jubileum, beslöt jag mig för att, à 
denna tidnings vägnar, försöka få en 
intervju med fröken Ida von Plom-
gren, förbundets mångåriga och ni
tiska sekreterare. 

Denna beviljades med utsökt älsk
värdhet trots telefoners pinglande, 
och att allt andades brådska och flit 
uppe på byrån. De första ord som 
föllo mellan oss, visa fröken von 
Plomgrens liv och verksamhet i blixt
belysning. De lydde nämligen så
lunda.: "Vilken förening och vilket 
jubileum är det. frågan om?" Det 
vittra damsällskapet Idun har ju 
även det firat sitt 40-års-jubileum i 
dessa dagar, och fröken von Plom-
gren leder dess öden som ordförande. 
Den kända Lyceumsklub'ben räknar 
samma lycka som sin (frånsett jubi
leet) och slutligen är fröken von 
Plomgren v. ordförande i Stockholms 
fäktklubb för damer. Lägg härtill, 
att detta innefattar en livlig litterär 
och uppskattad verksamhet som dra
matisk författare för dessa klubbars 
räkning, och man skall förstå den 
känsla av blandad vördnad och av
und, som griper mig inför en kvinna, 
vars tid räcker, att på ett sätt, högt 
över allt beröm., sköta så många krä
vande uppgifter. 

främlingar, att göra deras arbete, 
att ta emot snäsor och sura miner 
av överordnade, att leva under fruk
tan för avsked, arbetslöshet och en 
ensam fattig ålderdom? 

Det är gott och välsignat att det 
för kvinnan, som av en eller annan 
orsak behöver det, finns möjlighet 
till arbete utanför hemmet. Det ger 
henne levebröd och innehåll åt hen
nes eljes tomma liv, men det högsta 
kallet, den ärofullaste gärningen är 
dock att få leva och arbeta för hem
met och, främst, att som en god, 
värdig och ansvarskännande moder 
uppfostra det nya släktet till det 
bästa, det högsta, det ädlaste det kan 
bli. 

över hela världen förspörjes en 
längtan efter att återupprätta hem
met, familjelivet —. 

Förstå vi inte denna, längtan? Bor 
den inte också i våra bröst? 

Också tror jag mig — trots fröken 
von Plomgrens livfulla föredrag och 
väsen — förstå innebörden av den 
lilla gest, varmed hon då och då för 
handen till pannan. Men till Fred
rika Bremerförbundets verksamhet! 

"Ja, först och främst ha vi upp-
lysningsavdelningen, vilken förestås 
av vår byråföreståndarinna fil. 
kand. fröken Axianne Thorstenson 
och mig", säger fröken von P. "Dess 
verksamhet har fortgått alltsedan F. 
B. F. startades, och går framåt med 
stormsteg år från år. Dess huvud
sakliga uppgift är att svara på för
frågningar, för det mesta rörande sig 
om kvinnliga arbetsområden — (vi 
ha, även givit ut en liten broschyr: 
"Flickornas yrkesutbildning"), sko
lor, sjukhem, ålderdomshem etc. Frö
ken Thorstenson är ju känd som spe
cialist på allt som rör frågan om 
kvinnor i statens tjänst och folkpen-
sioneringsfrågan. Det har lyckats 
oss att — tack vare absolut neutrali
tet i politiskt avseende — samla så
väl frisinnade, moderata som social
demokratiska kvinnor i gemensam 
aktion, bland annat beträffande äk
tenskapslagstiftningsfrågan och folk
pensioneringen. 

Den första paragrafen i F. B. F:s 
stadgar sammanfattar förbundets 
uppgift i följande ord: 

"Förbundet, som bär Fredrika 
Bremers till fortsatt utveckling för
pliktande namn, vill samla svenska 
kvinnor till gemensamt samhällsar
bete, befordra deras duglighet och 
känsla av ansvar såsom medborgare, 
uppfostrare och arbetare inom olika 
områden, samt verka för förbättran
de av kvinnans ställning i hem, sam
hälle och stat." För vinnande av sina 
syften följer förbundet lagstiftnings
frågor, söker påverka den allmänna 
opinionen och vakar över de förhål
landen, som beröra kvinnorna på de
ras olika arbetsfält. 

"Så länge Rösträttsföreningen 
fanns", fortsätter frk. von Plomgren, 
"fanns det knappast rum för oss 
bägge i landsorten, men då den upp
löstes började F. B. F. med sina 
"kretsar". 1912 hade vi 8 sådana lo
kalavdelningar, nu ha vi 31. I Göte
borgskretsen är som bekant fröken 
Fhyra Kullgren v. ordförande. 

Ordförande för hela F. B. F. är 
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