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<len senaste razzian här i landet, bör
jar frodas på nytt, bör i tid åter be
skäras. Detta n.ya beslag borde 
hälst utsträckas till att omfatta än
nu fler tvivelaktiga publikationer än 
hittills. Deras värde är absolut noll, 
och de äro lika skadliga för den and
liga folkhälsan «om deras tvilling, 
iden egentliga smutspressen, fast de 
kanske inte gjort sig skyldiga till 
så enastående smaklösheter, att de i 
det allmänna medvetandet hänföras 

dit. 
Det har länge varit bruk på vissa 

teatrar, och i den här åsyftade pres
sen, att öppet förhåna hemmet och 
föräldraskapet. Det är ett skämt 
som allt 'för ensidigt går igen i far
ser och revyer, hur den stackars äkta 
mannen lyckligt och väl sluppit 
ifrån sin elaka fru och "barnskriket" 
och hamnat 'hos en tvivelaktig dam, 
eller hur densamme och hans fru, 
sjaskiga och uttröttade, släpa om
kring på en massa barnvagnar. Ge
nom sådana synglas läras männi
skorna se hemlivet, och därifrån 
hämta kvinnorna sin syn på moder-
skåpet! 

En annan kategori som på dessa 
institutioner är föremål för hån är 
den ensamma, åldrande kvinnan. Att 
åldras är ju en sak som vi alla må
ste, och det vore bättre för alla par
ter om redan de unga kunde försonas 
med denna tanke. 

Men den åldrande ungkarlen är 
undandragen detta hån av outredda 
skäl, om ej skälet är det, att den 
skrivande själv är en "åldrande ung
karl"! 

Många gånger då jag på en teater 
eller biograf sett något dylikt, har 
jag tänkt mig hur någonstans kan 
finnas en ensam, ej längre ung kvin
na, som för sina fattiga slantar går 
dit en kväll för att ha lite roligt. 
Och då får hon detta! Tänk med 
vilken bitterhet i hjärtat hon ' skall 
vänd om hem! Förutom att ämnet 
är alldeles för ensidigt och uttjatat, 
är det rått att skäm te om en sak, 
som kanske har sin grund i en tra
gedi. Men någon ändring är troli
gen ej att vänta i detta och liknan
de fall, förrän vi lärt oss att alla 
människor äro berättigade till liv 
och lycka, och inse det förnedrande 
i att plumpt förhåna allt som ej är 
likt oss själva. 

Naturligtvis är skämt tillåtet, men 
det bör hälst vara ett gott skämt 
som riktar sig åt alla håll. Då blir 
det både intelligentare och fantasi-
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fullare, och ingen kan känna sig så
rad. Som det nu är verkar det som 
om endast levemän och tvivelaktiga 
damer skulle roas på de andras be
kostnad, ty endast dessa kategorier 
omhuldas och höjas till skyarna, me
dan andra förlöjligas. Detta är ab
solut ett missgrepp även nr kassa
synpunkt, ty i ingen teatersalong 
här i landet utgöra dessa kategorier 
annat än ett försvinnande fåtal. Det 
tycks inte regin ha betänkt! Skäm
ta om allting i stället, då kan det 
gärna vara uddigt så att det tar! 
Men lägg bort att ständigt förlöj
liga de högre värdena i livet och 
omhulda de sämre! Vad som sägs 
från scenen och skrives i pressen har 
alltför stor betydelse för de allmän
na strömningarna, för att man skall 
ha rätt att handskas ovarsamt med 
dessa uttrycksmedel. 

Det är troligt, att människor se
dan de fått sådant inpräntat i sig 
såsom varande de mest framträdande 
detaljerna i föräldrars och makars 
liv, undvika att bli någotdera. Den
na inskärpta motvilja har av na
turliga orsaker fördelat sig så, att 
männen blivit rädda för hemliv och 
kvinnorna för moderskap. För att 
kunna ändra detta missförhållande 
gäller det att först taga bort orsaken. 

Forts. 

Livets åldrar. 

Barnet är mannens fader. 

W. Wordswprth. 

Ynglingen är överdådig ty han 
hoppas allt och minnes icke mycket. 
Han är lättretlig och älskar retelser; 
ombyte av arbete är hans vila. Han 
är het och bullersam, sangvinisk och 
orädd, begåvad med den tapperhet 
som härflyter av ett varmt blod och 
omedvetenhet om' fara, Han vet ic
ke till vilken hård, seg och sur gam
mal värld han blivit född! 

Th. Parker. 

Hysom aktning för gråa hår, syn
nerliga-st för våra egna! 

•/. Petit-Senn. 
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Det egna jaget 
M.an klandrar emellanåt människor 

för att de tala om sig själva. Och 
dock är detta det ämne de behandla 
bäst. De äro intresserade av det 
själva och lyckas även ofta att väcka 
vårt intresse. 

Det har icke funnits en enda dag
bok eller samling memoarer, självbe
kännelser eller någon självbiografi, 
som icke efter sin författares död till
försäkrat honom eftervärldens sym

patier. 
Ja, vi tycka alla om bekännelser 

och minnen. Ingen författare tråkar 
ut oss så länge han skildrar sitt eget 
liv med dess hat, dess glädje och dess 
sorg. Orsakerna härtill äro många. 

Se här två! 
Den första är att en dagbok, en 

samling upplevelser och hågkomster 
äro oberoende av modets växlingar, 
de äro icke stöpt-a i den för tidens 
fantasiskapelser övliga formen. En 
dikt och en roman verka gammalmo
diga när den litterära form, i vilken 
de gjutits, åldras. 

Och för det andra finns det hos 
oss alla ett behov av sanning, som 
emellanåt kommer oss att känna mot
vilja mot även det skönaste diktal

ster. 

(Ur "Liv och brev" av Anatole France.) 

Nu pågår 

Vår Vita Vecka 
varvid utsäljes oerhört billigt 

Dukar, Servietter, Handdukar, Bomullsvävnader, 
Broderier, Spetsar, Damunderkläder, 

Dammhanddukar m. m. 

A.=B. Carl Johnsson 
Kungstorget 3. 

F Ö R M Y N D A R E M E D E L ,  

vi lka enl ig t  lagen av den 27 juni  1924 skola för  myndl ings 

räkning nedsät tas i  bank,  mot tagas t i l l  vård och förval tn ing.  

För  under 1924 verkstä l lda förmyndaredeposi t ioner  av värdehandl ingar  

beräknas ingen förval tn ingsavgi f t  för  t iden t i l l  den 1 januar i  1925.  

Tita veckan. 

Under det att- de stora speciella vit-
varuaffärerna hava en av kundkret
sen alltid uppmärksammad vit sä
song, som sträcker sig över hela året, 
ha andra affärer, vilka föra vitvaror 
bland många fabrikat av skilda slag, 
funnit det fördelaktigt att koncen
trera sin försäljning av vita varor 
till en eller annan bestämd "vit 
vecka". 

En sådan hår pågått och pågår 
ännu —i som våra- läsare kunna finna 
i våra annonsspalter —• i åtskilliga 
av stadens kända affärer. Man har 
här lagt ner betydande både kostnad 
och arbete på den dekorativa utstyr
seln av försäljningslokalerna. Detta 
kan måhända tyckas obehövligt, men 
faktiskt är att det påverkar publiken 
genom sitt fästliga inslag, försätter 
den i en god stämning, ur vilken köp
lusten hämtar näring1. 

"De oföddae rätt." 

På annat ställe i dagens tidning 
bereda vi plats för ett inlägg i frå
gan "De oföddas rätt och — de föd
das". De däri framförda åsikterna 
sammanfalla icke i alla stycken med 
redaktionens, men vi anse att de i 
alla fall böra komma fram för att 
diskussionen skall bli så allsidig som 
möjligt. Förf. är en ung gift dam 
och kan anses företräda den kvinn
liga nutidsungdomen av den tänkan
de typen. —• Inlägget är för långt 
för att kunna införas på en gång. 
Forts, följer i nästa nummer. 

6tt friskt folk. 
Undertecknad ber, fastän oom

bedd, få göra ett inlägg i diskussio
nen mellan G. E. och I. D. om re
ligionens betydelse för individen och 
för folket i sin helhet. 

Det är endast ett helt kort utta
lande, hämtat -ur ett arbete: "Det 
preussiska skolväsendets återupp
byggande efter statsvälvningen". 
förf. av den frisinnade (kanske so
cialdemokratiske) preussiske under
visningsministern. 

"Det har", säger han, "aldrig stått 
klarare än i våra dagar, att ett folks 
ihre återuppbyggande, vilket måste 
utgå från folkdjupet, endast kan byg
gas på folkets religiösa krafter. Sta
ten kan icke undvara dessa religiösa 
krafter. De skapa den högsta käns
la av plikt och ansvar, den starkaste 
vilja till sedligt handlande och är 
samhällets oumbärliga drivkraft, 
utan vilken staten icke kan leva. 
Staten själv kan icke framkalla des
sa krafter. Den måste därför låta 
de religiösa krafterna fritt utveckla 
sig, varhälst de framträda". 

Bokmal. 

Cvå musikaliska underbarn. 

Världen har berikats med två mu
sikaliska underbarn, båda av engelsk 
börd. 

Det. ena är Phyllis Mucket, en li
ten elva- års flicka. Föräldrarna, bo
satta i East Southsea, leva i blyg
samma iförhållanden. 

Redan som helt liten kunde Phyl
lis gå upp tidigt på morgonen för att 
krypa up(p på pianostolen och ispela 
melodier som hon, enligt vad hon 
uppgav, nyss hört när hon låg i sin 
bädd. Hon var också redan på den 
tiden i stånd att sätta musik till sån
ger, som hon hörde andra- sjunga. 

Hon har aldrig fått någon under
visning och hon förstår sig icke på 
noter, men icke desto mindre kan hon 
på pianot direkt återgiva melodier 
och kompositioner som hon hör. 

En framstående musiker, som un
dersökt detta egendomliga fall, för
klarar att den lilla Phyllis är "ett 
under". 
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Det andra ännu underbarare un
derbarnet är den sjuårige George 
John Malcolm, en frisk och duktig 
pojke, son till en fotograf i Clap-
ham. 

Han spelar fiol, piano och orgel 
med förvånande lätthet. Redan när 
han låg i barnvagnen förstod mo
dern, att han var en musikalisk be
gåvning — han stämde plötsligt med 
full hals upp melodien till dagens 
slagdänga, vilken han antagligen hört 
utifrån genom ett positiv eller någon 
visslande pojke. 

Hans talang upptäcktes i skolan 
vid ett tillfälle, då han hamrade lös 
på pianot. Musikintresserade perso
ner ha- nu tagit hand om hans musi
kaliska uppfostran, vilken kommer 
att anförtros åt de yppersta lärare 
som stå till buds. Själv förklarar 
pysen sin talang med orden: 

— Jag hör sådana vackra ljud i 
mitt huvud, och jag måste spela dem. 

Inventur-
REALISATION 

STUVAR AV . .... 

ÅvuL RÖkbord' skrin, 

barnkläd n/n r\r.-JAP. VAROR; Sidendn^ 
" A R L V A S K O Q  o ,, KORGAR. K SY-
Passande 

SL.fSr som-marbostaden. 

Under pågående real läm " "..v, 
KONSTSLÖJDEN 

45 SÖDRA HAMNGATAN 45 

BREVLÅDA. 
Intresserad. Det var med vi«A . 

icke författarinnans menin« af 
kommendera kina som ett unive^]" 
halsomedel. För tjugu trettm s 
da» drack man kina på «am-ma iTr J 
satt som man nu äter ".acetyl" Ail 
deles säkert med samma dåliw 
sultat. Kina kan naturlio.tvif , 
bra vid någon särskild sjukdom S 
eiter lakareorclination. 

• yl- M"]V- Ni finner ett sådant 
'inlägg 1 dagens n:r. 

S. B. Tre gånger för långt 1 Vill 
ni klämma ihop artikeln? 

Sara Blomstermatt-. Red tackar 
för inlägget och sänder sin hjärtlig 
hälsning. ® 

I. K. Varmt tack för sändninnr-
ne ! Samma temperatur hos vår häls
ning! 

Prenumerant i Finland. Inlägget 
kom för sent för införande i det här 
numret. Men i nästa hoppas vi 
kunna bereda plats. 

En olycklig barndom är alltför 
ofta förspelet och inledningen till en 
sorglig mannaålder. 

.1. Vine t .  

Människans skönaste prydnad \ 

är ett vackert och välvårdat hår. j 

Använd '' 

YvY -Shampopu lver j  
vid tvättning av håret, I 

det renar och uppfris-1 

kar hårbottnen, giver j 

håret sin n a t u r 1 i g a | 

f ä r g  o c h  s k ö n h e t . ;  

Säljes överallt. i 

A . - B .  Y v Y - F A B R I K E N |  

YSTAD 

Bröstkaramellen |^—iHfiELBHEK 
Välgörande gfell Lagllfl«" 

Välsmakande 
OövePtPätrad •••icndetlllve^M 
A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i  pàsap om 1 ha- à 5J>J_ 

som barn: han kunde då aldrig låta 
bli att bita ihop 'tänderna så att det 
gjorde ont i käkkrokarne: fadern 
skulle ju aldrig få höra ett ljud! 
Nej, han kunde icke -tänka på det 
förflutna! Men framtiden — ja, 
framtiden skulle han tänka på — 
i morgon eller i övermorgon — men 
icke i dag — icke så länge det sken 
så underbart över grönskan och det 
var sol över de båda -som voro hans! 

Så snart det blivit varmt hade de 
lämnat det mörka kyffe där de bott, 
och där lillan varit blek och mager, 
snörat ihop sitt i ett boimjulilsskynke 
och blivit uteliggare. Och därute, 
där det ilbland kunde bliva rätt kallt 
om nätterna, svepte -han alltid först 
omsorgsfullt in henne och barnet, 
och låg sedan länge klarvaken och 
såg upp emot stjärnorna. Hände det 
då att det prasslade invid deras vilo
plats: —det fanns ju flera som njöto 
friheten och lugnet under bar him
mel! — lade han alltid beskyddan
de sin arm omkring de två;-men räd'd 
var han aldrig, och hon och barnet 
sovo i regel djupt. 

I sitt stora lyckobehov gjorde han 
till och med hennes oro till något som 

ökade hans glädje. Ty huru skulle 
icke hennes ögon stråla med en ännu 
underbarare glans när detta lilla 
moln blivit skingrat, när han kunde 
öppna dörren till deras blivande hem, 
och se henne träda över tröskeln i 
sin lilla svarta klädning och meld den 
brokiga själen, som hon var så rö
rande vacker i! — Men hon behövde 
snart något nyitt. Inte kunde en 
ung, vacker kvinna alltid vilja gå i 
svart klädning och snibbsjal! Och 
något nytt skulle ha-n snart skaffa 
henne. Inte ur någon liten tarvlig 
butik -möd billiga varor — nej, han 
skulle taga henne med in på Louvre. 
De skulle gå förbi massor av elegan
ta kunder, och han skulle be henne 
välja ut det hon helst ville ha. — 
Åjh, vilken fröjd! Ja. Så skulle det 

ske. 
Han satte -sig upp med ett häftigt 

ryck, så att hon vaknade. 
— I morgon, sade han, i morgon 

skall jag börja arbeta! 
Hon svarade med att brista i gråt. 

Hon hade vaknat så häftigt, hon ha
de fått hjärtklappning, skrämd av 
den ovana, skarpa klangen i hans 
stämma. Han lade sig åter ned, drog 

varsamt och innerligt hennes huvud 
mot sitt bröst och viskade sitt: "i 
morgon!" 

Det var ännu icke -midnatt, men 
hon kunde ej somna om igen. Hon 
började hoppas, och hoppet hölil hen
ne vaken; hoppas att hennes store 
sjuke gosse nu skulle bli frisk på 
allvar. Detta ,fasansfulla liv som 
uteliggare, som gatustrykare, det 
-skulle då taga slut, utan att hon 
skulle behöva lämna honom och ta
ga sitt lilla barn på armen och gå 
tiill portvaktarrummet i det gamla 
huset vid rue Faubourg St. Honoré 
•och ringa på och be -att bli insläppt 
odh mottagen för att icke -se barnet 
dö av hunger! Men det var icke så 
säkert att de gamla skulle taga 
emot dem. Mörkt var det därinne, 
ofta kallt och 'fuktigt, alltid dam
migt och dystert. Där hade de båda 
gamla strävat och strävade dag ut 
och dag in — och solen hjälpte döm 
aldrig att se lättare på livet och bli 
förstående och förlåtande! 

Men nu! — Detta hans löfte om 
arbete —• detta tecken på att han ble
ve frisk — det öppnade för henne 
hoppets paradis. Allt skulle bli gott. 

Och åter jublade hon mellan snyft-
ningarne liksom i de första lyckoda

garne: 
— Ingen är som du, nej, ingen är 

som du! 
Han låg stilla bredvid henne och 

lät henne smeka sig. 
Då Solen efter ett par timmar tit

tade in till dem genom det skyddan
de lövverket, sov han, men hon var 

vaken. 
Hon var trött. Och i dagens fulla 

ljus började hoppet blekna. Och 
fortsättande det avbrutna samtalet, 

sade hon: 
— Men vad för arbete skall du 

kunna få? 
— Arbete? — Jag? sade han halv

sovande. Åh, jag minns! Det finns 
ju — att laga gatorna, till exempel. 

Det friska skratt som nu oemot
ståndligt bröt fraim över hans läppar 
gjorde henne skygg, nästan rädd. 
Förstod han då intet, alls intet av 
det fruktansvärda öde som skulle 
drabba dem om ha-n icke började ar
beta! Om det ännu skulle gå dagar, 
veckor, månader innan han gjorde 
allvar av detta löfte: "i morgon!" 

Han slutade att skratta och bör

jade om igen. Han väckte barnet 
och började leka med det. Till slut 
tog han fram plånboken och räkna

de deras (francs. 
— Nu skall det smaka gott med 

den lilla frukosten, eller 'hur? 
Och åter hjälpte han henne som 

vanligt med att packa in allt de ägde 
i det stora knytet. Åter vandrade 
de på vägarne inne i Bois, tätt förbi 
dammarne och en av de stora restau-
ranterna, Ännu blott få människor 
därute: en och annan ryttare, som 
nervöst sprängde förbi, några arbe
tare på gräsmattorna, några nattfåg
lar som beredde sig att återvända 
hem för att sova. Soldis i den tidiga, 
vackra morgonen, svanor glidande på 
•vattenspegeln, sommar fägring, som
marstillhet, sommar. 

— Du har aldrig frågat mig vad 
jag hade för arbete innan — han 
ville säga: ,innan jag kom ut i kri
get, men han stannade. Det där or
det gjorde alltid tungan så stel. 

—• Kom du icke direkt från dina 
föräldrars egendom? frågade hon. 

— Nej — jag stod icke ut med att 
vara där. Jag rymde hemifrån. Så 
kom jag till Paris, och Paris älskar 

jag. Jag vill icke tillbaka hem. Mor 
är död och far var alltid så hår 

emot mig. — Ja ^an Jar A 
egentligen inte min far, förstår 

_ ]y[en _ vad hade du da ° 

arbete? ^ 
Han log. Det syntes vara det vi 

tigaste iför henne! Och han som ^ 
tänkt berätta om sin barndom 

huru han fick stryk om 111 ^nr 

•arbetade från tidigt till sen .. . 

han allra först som litel^h hur 

tade gässen och ankorna ^ 
svårt han hade att lära sig P ^ 

ka fåror. Han skulle se pa 

pä rapphönan som fl«g?PP ^ 

klapprande vingar, Pa ^ 
förgäves slog med svansen c 

gorna, på den långe ***££„ 
åkte förbi pa vagen one ^ ̂  
lastad med varor från ste ^ 

och grannarne, pa s'o ^ ̂  ̂  
satte sig på dikesrenen _ Ré
sina små bröd, kivassoc ^ ^ 

dan han gick där e e 
skulle plöja raka fåror. 
_ Jag kunde aldrig la» ® 

de han. 
— Yad? (Jorts)-

sa-

rDBSSpNS 

^HALMSTAD == 

il-o 7. 5: te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna> 
tvättas om ock om igen 
och ändock se fräsch ut, 

tvättas med 
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INNEHALL. 
UtlandskrSnika 1 sammandrag. 
(jrannkvinnans roll. 
Ann Margret Holmgren 75 år. Av 

Hilda Sachs. 

ff§„ kvinnovärlden. 
Hjältesagan. Av Den fundersamma. 
Ben stora lögnen. Av En som prövat på. 

Teater-
Radio. Av .Ragna Peters. 
De oföddas rätt — och de föddas. Av 

Torborg Ottosdotter. 
»Fröken eller Fru". 
Den värdefulle föreningsmedlemmen. 
Livets dröm. Av Kuth Almén. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

Den gångna 'veckan har i utrikes-
folitiskt hänseende varit fattig på 
större händelser. 

Det livligaste intresset har knutit 
sig till de försök som gjorts och allt-
ßmt göras att ordna Frankrikes 
Irigsskuld till England. Det sist
nämnda landet har i en not till 
Frankrike erbjudit rätt stora, av
skrivningar ifråga om skuldbeloppet. 
Hela Londonpressen förklarar i hö
gatoner, att det är ett ytterst gene
röst anbud. "Daily Express" grälar 
t o. m. över att det är alldeles för li
teralt. Finansministern, mr Chur-
cM'11, skriver tidn. onådigt-, lovade en 
Sång att hänga tyske kejsaren och 
îtt Tyskland skulle tvingas att be
tala till sista pfenni.gen utan att des
sa löften infriats. Och nu visar han 
Ml förfång för de engelska skatte-

talarne en oförlåtlig flathet mot 
vår franske gäldenär. 

Allt detta gav ett ögonblickligt 
starkt genljud i den franska 

pressen och man prisade varmt det 
®gelska ädelmodet. Vid närmare ef
terseende synes man emellertid ha 
kommit underfund med att det icke 

engelsk välgörenhet det är fråga 
°® utan om en affärstransaktion 
v'lken, hur fördelaktig den vid för-
!'a anblicken än förefaller, dock be
aver grundligt undersökas, innan 
®an Wilder sig för den. Noten in-
lehåller en del dunkla och svävande 
"tryck, som kunna ge anledning till 
tycket olika tolkningar. 

antages, att frågan kommer 
?"' handlas vid en fransk-engelsk-
!nferens i London litet längre fram 
^ våren, då även andra frågor av 

1 för de båda länderna väntas 
under debatt: skydd för 

^rankrike mot det fruktade tyska 
j^adekriget isamt Kölnzonens ut-
^ Wiling, Frankrike synes ha satt 

tif 77 S'nne^ a^t säkerhetsfrågan nu 
tant °r^nas m'f!<l England -som ga-
j., ' I1 Wen synes gynnsam. Det 

^aiide engelska högerpartiet är 

Prenumerationspris : 
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vänligt, men å andra sidan äro 
^ttiska dominions avgjorda mot-

^ "till varje internationell 
^kommelse, som för annan 

Stol\r^ing skulle kunna tvinga 
D' ritannien ut i krig. 

i pa , 0tlgelska högerpartiet, vilket 

att äger så stor majoritet 
är enväldigt, förbereder en 

tie). ^ en gel ska arbetarepar-
an ämnar genomföra en lag 

som förbjuder fackföreningarne att 
för partipolitiskt (socialistiskt) syfte 
utkräva avgifter av sina medlemmar. 
Dessa avgifter skola för framtiden 
endast frivilligt lämnas. Man för
står att detta kommer att på ett ka-
tastrofartat sätt reducera det socia
listiska partiets inkomster till skada 
för dess verksamhet och maktställ
ning. Även på liberalt håll synes 
man gilla högerprojektet men sam
tidigt fruktar man att den påtänkta 
lagen skall framkalla en storm av 
förbittring inom socialistpartiet och 
skärpa den politiska striden. 

E-egeringskrisen i Preussen blev 
mot förmodan icke löst efter de 
gamla vänsterlinjerna-. Det lycka
des nämligen icke den av preussiska 
lantdagen återvalde socialistiske mi
nisterpresidenten att få till stånd ett 
tillräckligt starkt partiblock för att 
kunna bilda regering. Detta upp
drag har nu gått till förre rikskan-
slären, centrumsmannen Marx. Hans 
regering kommer med visshet att få 
en dragning åt höger, alldeles som 
riksregeringen har det. Man väntar 
en fortsatt högersvängning både i 
riket och i Preussen. Monarkien 
synes i bakgrunden! 

Rättegången mot den tyska "tje-
kan", en organisation efter mönster 
av den blodbesudlade ryska bolsje-
viktjekan har nu upptagits. Det är 
en stor och farlig revolutionär sam
manslutning man här kommit på 
spåren. 

De tyska partierna överbjuda var
andra i sina försök att misstänklig
göra varandras heder med hänsyn 
till de stora bedrägerier och svind
lerier samt miljonrullningar med sta
tens medel, som undan för undan 
upptäckas, och i vilka även ledande 
partimän äro inblandade. 

Ännu står det buller om den gre
kiske (patriarkens utvisning från 
Konstantinopel. Turkiet har i fre
den med de allierade stormakterna 
i Lausanne förbundit sig att respek
tera patriarkatet. Den turkiska re
geringen förklarar, att det icke bru
tit häremot. Det har endast utvisat 
innehavaren av detta ämbete — sent 
inflyttad till Turkiet -hörde han till 
den kategori greker som de turkiska 
myndigheterna ägde rätt att utvisa! 
Frågan skall nu av Grekland dragas 
inför Folkförbundet, till vad nytta 
återstår att se. Turkiet är ett av 
världens monskaste riken! 

Polen har i fristaden Danzig, där 
det gärna önskar uppträda som en-
våldshärskare, fått en bakläxa av 
darvarande folkförbunds kommissa
rie, engelsmannen MacDonnel. Polen 
har velat slå under sig stadens post
väsen men häremot har MacDonnel 
inlagt sitt veto. Stor polsk upphets
ning och klagomål hos Folkförbun

det. 
I Jugoslavien, med tre inbördes 

kämpande folkelement, serber, kroa
ter och slovener, ha de förstnämnda 
segrat vid valen till riksförsamlin
gen. Om denna genom Versailles
freden skapade Balkansta-t skall 
kunna hålla ihop i fortsättningen är 

tämligen ovisst. 
T Marseille ha förekommit orolig-

heter socialister och kommunister 
har låtit sitt religionshat utmynna i 
blodigt överfall på katolikerna. 

Grannkvinnans roll. 
Av M ABIE LOUISE INGEMAN.  

I det sorgliga kärleksdrama, som 
nyligen utspelades i Göteborg och 
vari två liv s-pilldes under ett sin
nesuppror, som ställer gärningsman
nen utanför det tillräkneligas grän
ser, finns det ett hittills, märkligt 
nog, obeaktat moment, som förtjä
nar en alldeles särskild uppmärk
samhet och eftertanke. 

Det är grannkvinnans roll. Se
dan det genom referaten med all 
tydlighet framgått att det just var 
hennes ; ödesdigra meddelande som 
blev droppen för mycket, det avgö
rande , incitamentet till det besin-
ningslöhetens drama som följde, frå
gar man sig ovillkorligen, hur hän
delserna skulle ha utvecklat sig om 
kvinnan i fråga icke talat. Skulle 
de tagit samma, fruktansvärda vänd
ning, eller skulle förloippet måhända 
ha blivit ett helt annat? 

På dessa frågor är det numera 
omöjligt att få något annat än giss
ningar som svar. Det inträffade vi
sar emellertid klart och tydligt en 
sak, nämligen vilket oerhört ansvar 
en person kan ådraga sig genom opå
kallad inblandning i sin näs-tas pri
vata angelägenheter. Man behöver 
icke betvivla att densamma i detta 
speciella fall måhända förestavades 
av den uppriktigaste välvilja. Men 
likväl kvarstår det som ett i högsta 
grad anmärkningsvärt ooh egendom
ligt förhållande att en utomstående 
vid ett tillfälle som detta velat taga 
på sitt ansvar att blotta, vad den 
unga flickan själv — sannolikt på 
grund av en riktig instinkt för san
ningens vådor —< förtigit. Och hur 
psykologiskt oskickligt skedde ej 
dessutom denna inblandning — just 
i ett utomordentligt kritiskt ögon
blick, då stillande, lugnande -och av
ledande vädjanden varit det enda 

riktiga. 

Man sätte sig in i situationen ! Där 
kommer en yngling, uppriven av si
na känslor till det abnormas gräns. 
Han posterar i timmar utanför den 
älskades hus för att •—• låtoni oss 
göra detta troliga antagande — in
nan han för en ny studietermin läm
nar staden övertyga sig om huru
vida han för framtiden har något 
att hoppas eller icke. Denna fråga 
har blivit det centrala i hans liv. 
Den har sysselsatt honom under år, 
plågat och förföljt honom tills hans 
inre tillstånd närmat sig en kris. 
Medan han väntar genomkorsa tusen 
tankar hans hjärna, tusen kval hans 
hjärta. Han minns somligt från 
gångna dagar, som inger honom 
hopp och annat, som fyller hans 
själ med fruktan att förlora. Hans 
känsla har, emedan den är djup och 
ensidig, en fanatisk styrka, och 
män-ges, emedan den är oviss om sitt 
mål, av den -mörkaste förtvivlan. Men 
ännu flammar i detta kaos en gnista 
av hopp. Kanske! Ger hon honom 
endast den minsta förhoppning skall 
han resa med lättat hjärta — än en 
gång, som så ofta förr uppskjuta en 
förtvivlans åtgärd. 

Och då inträffar det ödesdigra. 
Mitt i detta feberaktiga sinnesupp
ror, under dessa kvalfulla- tankar, 
som rivit upp hjärta och nerver, 
kommer från en tredje och utomstå
ende det brutala slaget. Det är icke 
ens frågan om hopp eller icke hopp 
längre. Sanningen är långt förfär
ligare. Hon tillhör redan en annan. 
Hon är redan mor till en annans 
barn ! 

Det må nu betonas än en gång -att 
man icke betvivlar välmeningen. Sä
kerligen var det i syfte att öppna 
ynglingens ögon och få ett definitivt 
slut på det hela som sanningen 
osminkat blottades. Men man häp
nar i alla fall. Hur är det möjligt 
över huvud att till en främling, som 
man möter i en trappa eller i en för
stuga, framlägga en annan männi
skas intimaste angelägenheter? Yad 
hade denna kvinna med denne unge 
•man att göra ! Vilken befogenhet 
ägde hon -att inför honom blotta vad 
flickan själv iså omsorgsfullt synes 
ha dolt? Hur kunde hon över hu
vud känna sig bemyndigad att tala 
i en fråga, där t. o. m. våra. närmaste 
icke alltid våga vara öppna, och där 
den mänskliga instinkten oftast bju
der varsamhet och tystnad. 

Det skedda utgör ett upprörande 
exempel på hur föga människorna 
kunna beräkna verkningarna av sina 
tanklösa ord. Vi veta verkligen al
drig i vilken jordmån de falla, vad 
som kan växa upp av dem, vilka 
lidanden, olyckor, tragedier de kun
na framkalla. Vi veta aldrig rik
tigt med vem vi tala, hur djupt eller 
innerligt den och den saken angår 
honom eller henne, och vi äro i de 
allra flesta fall icke nog kännare av 
varandras lönngångar att vi kunna 
göra varandra någon tjänst annat än 
genom försynt tystnad. 

Det är också med en viss bitter
het man som kvinna måste säga sig 
att en man säkerligen aldrig här 
skulle gjort vad denna kvinna gjor
de. Även om han känt hela sannin
gen skulle han vetat något som ofta 
är värdefullare än sanningen själv, 
nämligen att han icke haft med hela 
saken att skaffa, Ooh han skulle ha-
gått den tigande förbi. 

Men det finns en hel kategori av 
kvinnor, som inför de händelser, som 
utspelas inpå dem aldrig kunna lä
ra sig självbehärskningens, tystna
dens välsignelse. De ha kommit 
mycket ont åstad. Så mycket att 
man måste anse att det uteslutande 
beror på den manliga ridderligheten 
mot den svagare parten av mänsk
ligheten att vår av män skrivna lag 
saknar en direkt tillämplig påföljd 
för lös ooh ond kvinnotunga. Det är 
en stor brist, en brist som kvinnorna 
själva sannolikt bli de första att av
hjälpa, när de en gång komma -där
hän att få stifta mänskliga lagar 
mot de kvinnliga svagheter, varemot 
gudomens och samvetets lagar tydli
gen ingenting förmå. 

Hnn JVLargret 
Holmgren 75 ån 

ANN MARGRET HOLMGREN. 

När Ann Margret Holmgren den 
17 febr. firar sin 75-årsdag, hälsas 
hon av kvinnor över hela vårt land 
med hängivenhetens och tacksamhe
tens tankar. 

Björnstjerne Björnson har sagt om 
Ann Margret Holmgren, att hennes 
personlighet är danad av ett mycket 
fast och finådrigt virke, något dyr
bart slag. "Men detta sällsynta vir
ke är därjämte mycket starkt... Ty 
den lilla fina människan har flera 
starka karlars energi och på samma 
gång en äkta kvinnas hängivenhet 
och trofasthet," 

Och med just dessa egenskaper som 
synas motsatta —• hon är blid och be
stämd, saktmodig och modig, försynt 
och bergfast — och'som blivit sam
mansmälta till en lycklig ooh ljus 
harmoni, är det hon utfört sin bety
dande insats för kvinnornas frigö
relse och framåtskridande i vårt. 

land. 

Ann Margret Tersmeden gifte sig 
vid endast nitton års ålder. Hennes 
man var den framstående fysiologen 
Frithiof Holmgren, och åtta barn 
växte upp i professorshemmet i Upp
sala, som tillika var ett i högsta grad 
gästfritt hem. När hon efter sin mans 
död flyttat till Stockholm, blev hon 
en varm medlem av Sveriges kvinnli
ga fredsförening, men snart skulle en 
annan kvinnlig strävan lägga beslag 
på all hennes hängivenhet och offran
de kraft. I juni 1902 hade i Stock
holm bildats Föreningen för kvinnans 
politiska rösträtt, och redan efter de 
första eldande mötena uppstod tan
ken a-tt hel-a landet borde väckas till 
ett stort enigt samarbete. Ann 
Margret Holmgren var som danad 
för -detta värv. Visserligen var hon 
ny som talarinna, men vissheten att 
saken måste göras gav henne mod, 
oöh se, det visade sig att hon ägde 
i hög grad talandets gåva. Hennes 
ord falla lugnt, starkt, klart som en 
källas vatten och med den tro, som 
måste vinna och övertyga, 

Men arbetet var inte lätt. För en 
resetalares mödor var hennes hälsa 
egentligen inte stark nog, och allt 
det tunga och tidsödande förarbetet 
måste hon utföra själv. ".Tag bru
kade skriva till en stad eller ort och 
fråga om de ville ha föredrag, ooh 
oftast fick jag det svaret, att det var 

ingen idé att komma, för rösträtt 
fanns där inget intresse. Och då 
for jag naturligtvis", slutade hon 
glatt -och självfallet. Och så — in
nan det större eller mindre samhället 
visste ordet av — ägde -det en röst
rättsförening. Till söder ooh till norr 
for hon, hon blev varnad för Norr-
landsresorna vintertid, men hon 
klädde sig i skinn och tog matsäck 
med för alla eventualiteters skull. 
På 72 orter i Sverige talade hon, och 
bortåt ett 60-tal föreningar bildades 
som följd av hennes föredrag. Ge
nom henne lades den första, 'den svår
arbetade, den vida och breda grunden 
till de bortåt 240 lokalföreningar 
som -så småningom kommo att 
utgöra, landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt i vårt land. När 
hon 1908 måste upphöra att resa blev 
hon föreningens hedersledamot, och 
då hon fyllde 60 år hedrades hon 
med bland annat en originell och vac
ker gåva bestående av ett halsband 
av förgyllda rösträtts-märken, ett 
från var oöh en av de föreningar hon 
bildat. 

Rösträtten var vunnen; Ann Mar
gret kämpade för att föreningarna 
icke borde upplösas. Så skedde dock, 
och hon tog då initiativ till bildande 
av Svenska kvinnors medborgarför-
förbund, som startades våren 1921. 
Dess mål är att samla kvinnor från 
olika partier -ooh verksamhetsfält, att 
verka för en upplysning, som kan göra 
kvinnorna till dugande samhällsmed
lemmar -och fredsälskande världsbor
gare, att främja likställdhet mellan 
män och kvinnor i socialt och eko
nomiskt avseende, att vaka över att 
de nya rättigheter, som kvinnorna 
vunnit, tillämpas på ett rättvist sätt. 
Det har visat siig att grupper av kvin
nor, som inom sitt parti ej finna an
klang för sina önskemål, vänt sig till 
f örbundet för att detta skall föra fram 
d ras sa-k. Eller -ookså ställer för
bundet sig i spetsen iför andra kvin
nosammanslutningar för gemensamt 
uttalande i en viktig kvinnofråga, 
Ann Margret är förbundets heders
ordförande. Men hon är långt ifrån 
att vara en sådan "blot til Lyst". 
Med aldrig tröttat intresse är hon be
hjälplig med sina erfarna råd ooh att 
underhålla förbindelsen med personer 
ooh föreningar i vårt eget land och i 
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våra grannländer. Hon är konstant 
skandinav, och av hjärtat skan
dinav. Ja, helst ville bon ju 
förena alla folk i ett brödrarike, fre
den bar ingen varmare vän, bon hör 
till dessa, som tro, att freden är en 
dyrbar blomma, som man ej får an
das på med ett tvivel: vi måste 

alla. tro och ständigt tro. 
Ann Margret Holmgren är en out

tröttligt verksam skriftställarinna. 
Hon har i "Verdandis småskrifter" 
givit ut "Kvinnorösträttens historia 
i främmande länder", "Kvinnoröst-
rättens historia i de nordiska länder
na" och "Susan B. Anthony", en 
skildring av den stora amerikanska 
rösträttskvinnans liv, "Två interna
tionella kvinnoorganisationer", vidare 
monografier över Björnstjerne Björn
son, Fredrika Bremer och Ellen Key. 
Särskilt denna populärt hållna 
och dock så levande och uttöm
mande bok om Fredrika Bre
mer fyller ett verkligt behov. Yi 
hade stora och förträffliga, men ty
värr dyra böcker om vår stora före
gångskvinna; just ett sådant ar
bete, som detta tarvades för att göra 
henne känd av de många. T Folkskol-
lärarinneförbundets "Fri läsning" 
har Ann Margret utgivit en bok om 
Heliga Birgitta och nu senast en om 
Fridtjof Nansen. En framstående 
skolkvinna. har kallat den första de
len av denna senare ett pedagogiskt 
mästerstycke, jag skulle vilja kalla 
den en bragd: lyckligare, mer väc
kande för de unga kan icke ett dåd-
rikt liv skildras. Det barmhärtighe
tens arbete i kolossala, dimensioner, 
som den senare delen målar, arbetet 
för (krigsfångar och bland hungrande 
folk, bör kunna värma hjärtan till 
förbrödring just så som Ann Mar
grets eget hjärta önskar det. 

Hilda Sachs. 

från Imnnovärlden. 

Statsutskottet torde under veckan 
som kommer slutbehandla förslaget 
om lika lön för män och kvinnor i 
statens tjänst. Den utskottsavdel
ning, som haft frågan om hand, lär 
icke acceptera 1 ikalönsprincipen. En 
kompromiss föreslås. 

Man måste säga att denna fråga 
aldrig kunnat komma före under en 
olämpligare tid än den nuvarande, 
med dess allmänna ekonomiska svå
righeter och den rådande hårda kon
kurrensen mellan könen om det otill
räckliga självförsörjningsarbete som 

står till buds. 

•<&• 
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® jättesagan. 
— Far, det är väl svenskarne som 

vinner? säger någon på biografbän
ken bakom min. 

Den talande är en sju-, åttaårs 
parvel som tillsammans med en nå
got äldre bror sitter bredvid sin 
pappa och med tindrande ögon föl
jer Karl XIT:s hjältesaga när den i 
svart och vitt skildras på biografdu
kens rektangel. 

Hur ivrig är icke den klara rös
ten, hur ivrig är inte hela pojken att 
det skall gå de svenske väl! Man 
tycker sig höra hur det unga hjärtat 
hamrar, känna hur det barnsliga sin
net glöder. 

Som alltid på biografen förnim
mer man med glädje hur livfullt in
tresserad den yngsta ungdomen är av 
vad den ser, hur snabb dess uppfatt
ning. hur levande dess känsla för det 
sköna och sanna och 'vilka fina säkra 
utslag den ger inför det som är be
undransvärt eller föraktligt, rätt eller 
orätt, modigt eller fegt. Det är inte 
ett ögonblicks tvekan, inget försik
tigt efterlyssnande av vad andra 
månde tycka och tänka; blixtsnabbt 
och spontant ge dessa pojkar uttryck 
åt sina känslor av beundran eller 
förakt, glädje, harm, avsky, entu
siasm. Alla på en gång och lika
dant, alldeles som vore de ett hjärta 
och en själ! 

Vilket allmänt gillande vinner icke 
den unge Lasse Ulfclou, när han vå
gar sig fram ända till björnens håla, 
hur livligt senterar man inte 'den 
myndiga frun på Berga, när hon lå
ter käppen dansa på de förnäma her
rarnes rygg, då de litet för väl för
plägade tillåta sig att gäckas med 
henne. Hur osympatisk finna de inte 
den unga ädlingen Kusel i den femi
nina grannlåten, bandrosetter i hå
ret och spetsmanschetter om händer
na! — "Usch, säger den större poj
ken bakom med uppriktig avsky, det 
är ju en utklädd kar!" 

Och nu fnyser hela pojkskaran av 
harm och förakt — Küsel skulle vilja 
ge bort Skåne till juten och Oster-
sjöbesittningarne till tsar Peter och 
konung August bara. för att få vara 
i fred. Han är en löjlig och dum 
persedel, han är feg och man skäms 
över denne ömklige representant för 
det. manliga släktet. 

Men kung Karl! Man känner hur 
pojkarnes hjärta flyger honom till 
mötes, korande honom till tapperhe
tens, ridderlighetens, ärans idol. 

Nu sparkar högstdensamme sin 
hertiglige svåger på benet, när denne 
litet närgånget, karesserar den unga 
Anna Ulfclou. Av grimasen, som 
sparken framkallar, förstår man, att 
den gives meld känsla och eftertryck. 

—• Far, säger den större pojken på 
bänken bakom, det där tycker jag var 
bra gjort av kungen. 

Varenda pojke tycker bestämt det
samma. Man hör det på de förtju
sta ropen, på applåderna. 

När striderna börja, när befälha
varen'i det hungrande Narvapå upp
maningen att kapitulera svarar sitt 
manliga: "En svensk kan icke ge 
sig", när åtta tusen svenska krigare 
gå till anfall mot de mångdubbelt 
starkare ryssarna och varenda en av 
de svenske slåss som ett lejon för att 
försvara sitt land och den härliga se
gern blir deras — 'vilken jublande 
glädje, vilken stormande fosterländsk 
hänförelse hos alla dessa unga hjär
tan! Även om icike orden uttalas 
ligger det i denna samfällda jublan
de hyllning åt hjältekonungen och 
hans tappre ett tydligt "Leve vårt 
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Den stora lögnen. 
Författarinnan till art. med ovan

nämnda rubrik har stannat inför en 
vacker tavla ur det verkliga livet. 
Hänförd över dess skönhet har hon 
totalt förgätit att en tavla ej är lika 
vacker sedd från alla håll samt att 
den alltid har en färglös baksida. 

Författarinnan vill låta alla kvin
nor förstå, att ingenting i livet går 
upp mot ett. eget hem, att få kallas 
mor och få sluta sina barn till sitt 
bröst. Och, frågar författarinnan, 
"vem är det som lyckats sprida och 
få den stora lögnen trodd, att arbetet 
inom det egna hemmet är mindre ro
ligt, mindre värt, än att för lön tjä
na hos främlingar?" Härpå kan med 
visshet svaras: Det har kvinnan själv 
gjort, den erfarna kvinnan. 

Låt oss flyktigt betrakta det exem
pel som författarinnan anfört: En 
flicka, som före sitt äktenskap varit 
anställd i posten och hennes förhål
landen då. Låt vara, att hon under 
en bestämd tid måste sitta där och, 
"klädd i ett svart satinförkläde", be
tjäna allmänheten. Låt vara, att det 
arbete som hon utför är ensidigt och 

innehållslöst, detta, "att väga och ta' 
betalt". Men hon vet både när hon 
skall komma och när hon får gå. Hon 
har rätt så många lediga timmar, då 
hon kan utbyta den tråkiga arbets
dräkten mot en nätt och trevlig. Hon 
är då fri och kan själv bestämma 
över sin lediga tid. Om hon önskar 
besöka en teater eller en bio så vet 
hon att hon har råd därtill, ty hon 
förfogar själv över sin kassa och är 
ej redovisningsskyldig för någon. 
Hon vet, att om hon skulle bliva 
sjuk iså finns det möjligheter för hen
ne att erhålla ledighet tills hon blir 
återställd. Hon vet, att då hon läg
ger sig på kvällen så får hon sova 
tills klockan ringer utan att bliva 
störd . Men hon är visst inte nöjd. 
"Längtan bor också i hennes bröst". 
Längtan efter .att bliva, älskad av 
någon som hon kan älska tillbaka. 
Så en dag blir hennes önskan upp
fylld. Hon lämnar sin, vi måste er
känna, goda plats och gifter sig med 
en man som har begränsade inkom
ster. det vill med andra ord säga un
gefär så mvcket eller kanske litet 

land! — Leve Sverige!" Just nu 
känner sig helt säkert denna ungdom 
som en ungdom, de svenske vilka 
vilja leva och dö för sitt land, tjäna 
det. 

Så har väl den yngsta svenska 
ungdomen alltid känt och så skall 
den väl alltid känna, men var taga 
dessa vackra, känslor vägen, eftersom 
man längre fram i livet ser så litet 
till av dem? 

Om tio, femton år skola dessa poj
kar vara vuxna och oändligt många 
av dem skola mest av allt påminna 
om hr Küsel, både i yttre och inre 
måtto. 

Och därefter skola de vara ett av 
de mest splittrade och inåt oeniga 
folk som finns, skola de som arbets
tagare och arbetsgivare hata varan
dra. och som politiska motståndare 
slåss om makten inåt, icke för att 
gagna fosterlandet utan partiet, klas
sen, sig själva. 

Men vart tar allt det vackra i pojk-
karaktären vägen. Tar man inte 
vara på det? Utvecklar man det 
inte. Förstör man det? Och vilka 
äro de skyldiga. Far? Mor? Sko
lan? Samhället? De vuxne genom 
sitt exempel? 

Den fundersamma. 
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enskild, 

2 Väskor, 
är något för en dam absolut 
oundgängligt nu för tiden, en 
lätt och elegant, samt en rent 
praktisk, rymlig och vara'ctig. 
Många trivsamma modeller i 
präktigaste getskinn finner Ni 

hos 
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Korsgatan 12 - Göteborg. 
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för alltid på lager alla 
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T 

mera än vad hon själv hade. Det 
gäller därför först, att avstå från en 
hel del av det, vilket hon såsom flicka 
ansåg för nödvändigt. I början går 
det också bra. Hon är trött på att 
vara ute, kläder har hon ännu gott 
om och dessutom finner hon så mån
ga nya. intressen i hemmet. Att 
följa hennes utveckling skulle bliva 
alltför vidlyftigt .och taga alltför 
stort utrymme. Yi förflytta oss där
för så långt fram som till den tid
punkt, då författarinnan beskriver 
henne som "en mycket lycklig kvin
na". Mor till tre barn. Tre gossar 
i åldern, sju, fem och tre år. Alltså 
med två års mellanrum. Men .av 
denna tid har hon, tillsammans i två 
år och tre månader burit dem under 
sitt bröst. Hur många trötta stun
der och sömnlösa nätter ha de icke 
redan då kostat henne? Sedan, då de 
blivit födda och under deras första 
späda ålder. —• Säkerligen inflikar 
Ni här, att det är naturligt och att 
kvinnan vet detta då hon gifter sig. 
Ja, säger jag, just därför att det är 
naturligt. Därför kunna kvinnor un
derkasta sig allt. Tänk om någon 
sade till en ung flicka: "Du får den 
eller den platsen med alla. tänkbara 
fördelar, men du kanske kommer att 
genomgå en livsfarlig sjukdom". 
Tror Ni, att hon skulle våga riskera 
det? Men vi återgå till ämnet. För
fattarinnan nämner: "Husfru, maka, 
mor, uppf ostrarinna". Ingen som ej 
själv deltagit i arbetet inom ett hem 
kan förstå eller sätta sig in uti vad 
dessa ord innebär och huru mycket 
arbete som döljer sig bakom dem. 
Vad det vill säga, att ensam, sköta 
ett hem vari familjen består av fem 
personer därav tre barn. Även om 
hon har en god och förståndig man, 
välartade barn och för övrigt bliver 
besparad från några större prövnin
gar så finns det säkert stunder, då 
hon instämmer meid "den bobbade da
men" .och önskar sin pl.ats tillbaka. 
Bur bunden är hon icke. Ej ett 
ögonblick kan hon lämna hemmet 
utan att känna ängslan över att nå
got kan hända. Det är tusende saker 
som hon måste tänka på att uträtta, 
då hennes man, någon väninna eller 
betald hjälp åtager sig att tillse hem-1 
met. Bon ensam skall räcka till för 
dem alla och hennes arbetsdag räk
nas ej i så och så många timmar. 

Ni menar att hon arbetar för sig 
själv och för de sina. Ja, men och 
åter men, tror Ni att hon ens har 
tid att tänka därpå. Nej, de stun
der äro så få, att de knappast hinna 
skänka henne någon lycka. Bon, 
som förut lät alla tankar kretsa, om
kring det egna. jaget, hon har nu 
blott blivit. en bisak. Det är sällan 
som hon kommer med i räkningen. 

fyj/TTi/Tf\££ 
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Först är det mannen; han skall ja 
vara ute bland människor och måste 
vara. välklädd och snygg. Sedaa 
komma, barnen, och det är allenast 
de och hennes stora moderskärlek till 
dem som hjälper henne att hålla ut. 
Är inkomsterna små gäller det ju, 
att- så mycket som möjligt, själv för
färdiga barnens kläder. Och att hålla 
tre pojkar i nämnda ålder rena och 
hela är lättare sagt än gjort. Oft«» 
när den övriga familjen sover sitter 
hon ensam uppe med de sönderrivna 

klädesplaggen mellan sina trötta 

fingrar, för att laga dem. Av arbete, 
nattvak och bekymmer aldras h°n ^ 
förtid, den "ungdomliga skära hyn 

försvinner snart. Att läsa 
eller tidningar hinner hon inte. 0 

att kunna gå på någon bjudning m 

ste hon ju anlita någon främman 

person att ha tillsyn över karnen °j\ 
i de flesta fall stannar hon da w» 
hemma. Följden blir, att hon.s ^ 
endast rör sig inom en mj<.ket ^ 
värld. Men hoppet att en gang 

barn stora, och att de a s 
er henne 
ordspråk 

sor-

ise sinia 
skänka, henne glädje giver 
krafter. — Men det finns ett 
som säger: "Små barn och ^ 
ger, stora barn och stora „sor^ 
Alltför ofta har det också vis« 

vara sant. - - Tiden Hyr 
den långa skoitiden. > de fflogna 

ras de en efter en, snar < ^ 

för livet. M ft* 
det åter skall ljusna b>i ko0imer 
allt det hon väntat pa, •'«'/ h„n 

icke. Belt ̂ plötsligt npP ^ icke 

att hon blivit gamma . gåsoi» 
deltaga i de ungas utveckling 
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lon skulle göra. därför att hon för 
Unge sedan isolerat sig från den 
värld, i vilken de unga nu finna sina 
intressen. — "Mor är nog snäll, men 
hon har så gammalmodiga idéer". 
Hurt ofta hör man icke dessa eller 
liknande ord yttras. — Och med så
dana. tankar och åsikter är det som 
fernen sakta men säkert glida, bort 
från den eller dem. som vigt hela sitt 
liv i omsorgen för deras välfärd. Och 
oftast står en mor lika ensam och 
oförstådd vid sina femtio år som hon 
skulle gjort om hon aldrig gift sig 
utan fortsatt i sin plats. Och det 
är då som hon helt oförsiktigt säger 

Iden unga, oerfarna flickan: "Gift 
dig inte, du anar ej vad du går till 
mötes". Eller: "Du vet ej förrän du 
Uivit gift huru gott du nu har det." 
<kÜ det äx på detta sätt som den 
"stora lögnen" blivit spridd. 

Ert som prövat på. 

Stora Teatern har med den upp
sluppna. operetten "Kyska Susanna" 
tillförsäkrat sig fulla hus för, an
tagligen, en avsevärd tid framåt. T 
och för sig iir detta förhållande för
klarligt nog. Med de utmärkta för
mågor, som här samverka och i 
konstnärligt hängende segerrikt, "be
stått provet i mycket stora och makt-
påliggande uppgifter, måste en så
dan sak isom "Kyska Susanna" vara, 
rena lekverket. Titelrollen utföres 
av Margit Rosengren som kring sin 
person givetvis samlar huvudintres
set. Bredvid henne glänsa åtskilli
ga andra, för att nämna några John 
Erik Strandman, Erik Anderson, 
Karl Kinch, Alfhild Weijden m. fl. 

Lorensbergstetatern har kastat om 
från löjet till allvaret. De för .pu
bliken lättbegripliga "Flickorna 
Cxyurkovicz" ha troppat av från sce
nen och till efterträdare fått en sam
ling sjömän, inför vilkas hårdare 
och djupare öden publiken förefaller 
en smula desorienterad, kanske oin
tresserad, kanske .skrämd. Och dock 
ger Eugen O'Neills "S/s Glencairn" 
med det högtstående konstnärliga ut
förande pjäsen får mycket mera, om 
icke a:v skratt ooh löjen så dock av 
verklig underhållning. De brott
stycken ur livet, som här återgivas 
och som så starkt tala till känslan, 
dröja kvar långt efter det att ridån 
gått ner. Det är en mycket egen
artad scenskapelse. Den '.saknar en 
hela stycket genomgående handling. 
Pjäsen spelar inom en trampångares 
relingar och på manskapets avdel
ning. Var och en av de tre akterna 
är ett avslutat helt, "en bild från 
sjön", men man återfinner i dem 
samma, personer, vilket ger fördjup
ning och ökat intresse åt det hela. 
Spelet var förtjänstfullt på alla hän
der och nådde fullödig konstnärlig
het i de största uppgifterna, anför
trodda åt hrr Ragnar Arvedson, Olof 
Sandborg. Carl Ström och Colbjörn 
Knudsen. 

Nya Teatern kommer under vec
kan med «n nyhet av vilken 'publi
ken torde ha. åtskilligt nöje att vän
ta. Det är en borgerlig komedi 
"Antonssons" av chefredaktören för 
Åbo Underrättelser Einar Holmberg. 
Premiären blir nästa tisdag. 

Lilla Teatern har på sitt program 
fortfarande den roliga "Fruntim
mers veckan". 

Det är många som vilja torka en 
rik änkas tårar. 

En afton slank en man med en 
liten låda under armen in i mitt an
språkslösa bo. 

Det var en radioman. 

Han llög med ett par koppartrå
dar i händerna uppefter väggar och 
utefter golv, drog fram ledningar, 
kopplade och skruvade. Och när han 
syslat en liten stund med den lilla 
lådan räckte han mig den krumma 
hörluren och sade: 

—• Vassego', nu hörs det alldeles 
tydligt. 

Och trolldomen -var ett faktum. 
Genom ett par koppartrådar, knutna 
kring ett spjäll och kring badrums-
vasken i min våning i Göteborg kun
de jag plötsligt tydligt uppfånga de 
meddelanden en herre i Stockholm 
anförtrodde åt ljudvågornas hemlig
hetsfulla nät. 

När jag blev ensam betraktade 
jag den lilla lådan. En vanlig trä
bit, några skruvar, en sökare och ett 
stycke kristall, stort- som en ärta. 

Och denna lilla leksak ägde för
mågan att sätta mig i förbindelse 
med yttervärlden. Underbart! 

Jag betslade ånyo på mig hörlu
ren — motvilligt, ty jag hade just 

Lakansväv 
Bästa svenska fabrikat 

säljes till fabrikspris. — 10 °<?0 rabatt å helt stycke. 

Claes Öhléns 
53 Kungsgatan 53 J 

då icke tid. Det spelade inne i 
mikrofonerna. En hel orkester — 
vacker musik, stor musik. Jag blev 
stående, småningom sittande, slutli
gen fastnaglad. Detta under att ge
nom väggar och murar kunna upp
fånga en konsert på många, många 
mils avstånd tog mig helt i sin makt. 
När en röst slutligen sade: "godnatt, 
godnatt!" och allt blev tyst var det 
nästan midnatt. Kvällen, den dyr
bara .arbetskvällen, var förspilld. 

Nästa dag samma historia. Jag 
började att lyssna redan på midda
gen. Man måste ju följa, med pro
grammet. Det var en «lämplig tid. 
Det är nämligen åtminstone i mut 
hus den stund då allt skall ske, ord
nas, redas upp för hela dagen. Min 
husassistent trängde också in för att 
som vanligt- orera om allt som fatta
des. Jag jagade henne på flykten. 
Telefonen pinglade. Jag lade av lu
ren. Bud kommo. Jag slog med 
båda händerna. Jag ville vara i fred 

med min radioapparat. 
Åtskilliga, dagar ha. nu förflutit 

sedan radion införde en ny tidräk
ning i mitt liv. Men dessa dagar 
ha hunnit att omvärdera allt. Jag 
hinner själv platt ingenting och har 
ändå aldrig varit mera upptagen. 
Alla mina planer och beslut kollide
ra nämligen med radioprogrammet 
och haverera där. Mitt bo har blivit 
ett ödsligt kloster vari ingen längre 
får tala eller röra. sig fritt. Jag 
fordrar en absolut .tystnad och still

het omkring mig. Min husassistent 
smyger omkring på tå med en min 
som i ett sorgehus och våningen får 
ior varje dag ett alltmer förvildat 
utseende. Fru R.. min goda vän, i 
vilkens sällskap jag under alla gång
na år troget nött Orkesterföreningens 
vestibul och bänkar, har efter en rad 
av missräkningar skrivit ett formellt 
brev och sagt upp mig som framtida 
följeslagerska. Tack, ädla fru R, ! 
Jag hinner verkligen icke att. gå på 
konsert numera. Varför skulle man 
gå över ån efter vatten. .Tag har 
ju konserter i min korgstol hemma. 
Men eftersom jag endast har två 
hörlurar kan jag endast ta emot en 
vän i sänder. En tredje skulle få 
gräsligt tråkigt. För övrigt kommer 
det sedan några dagar icke ens en. 

Jag sitter mol allena med min lilla 
låda och en förtryckt husassistent, 
som säkert välver planer på att säga 
upp sig. Och jag har en förnimmelse 
av att det överallt i hela landet sitter 
en mängd radiobitna människor med 
en svart båge över huvudet, som äro 
lika upptagna, otillgängliga, och 
odrägliga som jag. 

Det är just icke alltid så märkvär
diga saker som uppfångas. Tvärtom 
är jag ganska övertygad om att jag 
snart nog skulle vidtaga några extra
ordinära portförbud för en man, som 
varje eftermiddag vid en viss tid in
trängde i mitt hem för att traktera 
mig med hrr Olssons, Svenssons och 
Petterssons olika poäng i olika, idrot
ter. Men pr radio får även det enk
laste liksom en högre valör. 

Ja, radio är en underbar uppfin
ning. Men staten har vid dess infö
rande bland vårt folk lämnat en rätt 
viktig liten detalj ur räkningen. Den 
har nämligen glömt att säkerställa 
dess nitiska, åhörare med livstidspen-
sion. 

Ragna Peters. 

Spelet för dagen 
är 

Ping=Pong 
Bord-T«nnis. 

Spelas av gammal 
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förtjusning. 
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BOLLAR i olika prislägen, 
såväl 1 y x b o 11 a r som de 
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De oföddas rätt 
- oel) de föddas. 

"Av TORBORG OTTOSDOTTER. 

Forts. fr. föreg. n:r. 

Vad kvinnornas motvilja för mo
derskap beträffar, är det männen 
som .måste ta första steget till än
dring, och visa att de önska att deras 
kvinnor skola bliva mödrar. Ty här 
gäller som ovan sagts en omskriv
ning av det bekanta: var är kvinnan! 
Och för mannen är det ingen risk, 
men för henne är det den stora frå
gan. om hon får behålla, honom då 
lika mycket som förut? Om han 
skall stanna hos barnet och henne, 
sedan hon är förhindrad att deltaga 
i de nöjen som förut voro deras ge
mensamma? Det är förlåtligt, om 
hon undviker barnet, när hon av 
mannens ytlighet, och andra skäl har 
anledning frukta, att med dess till
komst följer att hon förlorar honom 

Eftersom det inte betraktas som 
något brott, att den ensamma männi
skan underlåter .att 'väcka till liv de 
människofrön hon bär, kan jag inte 
häller förstå att det är något brott 
(ej heller ur religiös synpunkt) 
att hon hindrar tillväxten hos 
det frö som redan börjat växa, 
utan att likväl ha tagit gestal
ten av en varelse. Det är helt en
kelt en del av henne själv och det 
står i föräldrarnas makt att låta 
detta frö bli en individ, underlåta — 

eller förhindra! 
Det bör vara. önskligt att vem 

som vill kan förhindra ett ovälkom
met barn, utan att därför behöva 
avstå från att leva naturenligt, eller 
att två makar kunna fördröja dess 
ankomst; tills de hunnit över de för
sta ofta ekonomiskt svåra åren, och 
medan ungdomen ho.s dem far lov att 
ta ut sin fulla rätt. Förutom detta 
skäl äro både mannen och kvinna-
mer andligt och fysiskt beredda att 
med glädje mottaga barnet efter en 
längretids äktenskap. Vad de "oväl
komna" beträffar äro de nog inget 
speciellt för vår tid, säkert var deras 
•antal större förr i världen, men då 
teg man och led i tysthet. Det är 
i sådana fall lika synd om barnet 
som om dess föräldrar. 

Jag kan inte se något eftersträ
vansvärt i bilden av en utsliten i 
förtid åldrad mor, omgiven av en 
allt för stor barnskara, även den of
tast klen och bleksiktig, därför at" 
den kommit så tätt och tagit all 
kraft från modern. Det gäller väl 
alltid — isynnerhet då om människo-
materiel •— att kvalitén är viktigare 
än kvantiteten! 

Förhindrandet av barnet till en 
önskad tid bö.r naturligtvis hälst va
ra ett verkligt förhindrande, det 
skall således ej bli tal om någon för
drivning. Full frihet i detta avse
ende skall visa sig vara fördelaktig 
även ur rashygienisk '.synpunkt, då 
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Eldbegängelseförenlngens expedition. 

Civets dröm. 
Av RUTH ALMÉN. 

~~ Att plöja raka fåror. Så rym-
•k jag från plog och stryk. Mor 
^a<le talat om allt för far — och 
ienn« förlät han — ingen kunde va-

^ vred på henne, sådan var hon, 
Sa underbart mjuk och fin och vek 

~ mig förlät han aldrig . .. 
Jag hade tänkt taga mor till 

i Taris, fortsatte han. Jag lär-
e ®ig en hel del. Först var jag i 

haihérstuga. En tid var jag 
s räddaTe. Där fick jag se att inte 
a 'W de fina herrarna häller ha gott 
® pängar! Men de förstå sig inte 
^ livet. De veta inte hur lycklig 
113,11 kan vara — 

Han förstummades inför det ån-
fetfml]a uttrycket i hennes ansikte. 

Har du då inte varit lycklig 
! utropade han. Har jag 
varit lycklig! Nej, det är 

Urte 
böjligt! 

«nkelt. 

'KW;,] i 
'ärt •re' Sac'e *ian- M011 jag hîide 

rniS att sy kläder. Jag sydde 

Jag älskar dig! svarade hon 
men rösten darrade av till-
nå tårar. 

Jag stannade inte länge som 

mig en elegant kostym om nätterna. 
Sedan har jag aildrig sytt mina klä
der själv. Men jag kan om det skulle 
behövas, liksom jag kan raka folk. 

— Åh — så väl! sade hon. Och 
hennes ögon sågo upp till honom med 
barnslig glädje och beundran. 

— Men ser du, när jag fått imin 
eleganta kostym färdig gick jag upp 
på en tidningsredaktion och anmälde 
mig som sättarlärling. Hade sett en 
annons. Dom tyckte visst att jag 
såg fin ut — nästan för fin — och 
att mina fingrar voro smala och rör
liga. Och nu började ett nytt liv 
för mig! Åh, så mycket där fanns 
att läsa! Och jag 'läste, må du tro! 
Jag blev deras skickligaste sättare. 
Jag läste handskrifter som voro som 
hieroglyfer. Jag hade minst fel på 
mina korrektur. Jag hade den rena
ste overallen. Jag var snobbig på 
söndagarne. Men vet du vtad jag 
gjorde på lediga stunder? Jag skrev. 

— Skrev du! — Åh — åh Jean! 
— Och 'Så passade jag en dag på 

r eid ak tö ren då han gick. Jag hade 
på något mystiskt sätt fått en aning 
om hur han borde tas — ha.de sett 
avvisade författare ga vreda och be-
drövade bort imed sina manuskript 
hade hört vad herrarna på redaktio
nen ibland läto undslippa sig om 

honom då ide voro nere i sätteriet. 
Och så passade jag på honom. Jag 
tvingade mig att inte se rädd ut, jag 
var icke blyg, jag bad honom inte 
ta in vad jag skrivit, jag tog icke 
med mig alla mina luntor, jag räckte 
honom bara en enda liten pappers
lapp och bad honom 'läsa — det tog 
inte 'fem minuter, han läste på stå
ende fot. Så stoppade hian lappen 
i sin ficka och tände en cigarr. Såg 
prövande på mig, teg, tog sin käpp 

och hatt och försvann. 
Men — —! Och vad tänkte du? 

Vad gjorde du? — 
Jag sjöng en munter visa. Ty 

nu visste jag att jag snart skulle 
kunna skriva efter mor. Dagen där
på flyttade jag från sätteriet till re
daktionen. Fick eget skrivbord. 

Hade det gott. 
— Och ser du, fortsatte han, jag 

är glad att det enda material jag 
behöver för att arbeta, det är några 
ark papper och en penna. Kunna vi 
inte gå litet fortare, tror du? Jag 
hade en stackars vän som var må
lare. Hans grejor voro så dyra och 
ingen köpte av honom. — Han är 
död nu, han stupade. Men jag har 
viarken papper eller penna på mig — 
och nu har jag bråttom. Det kliar 

mig i fingrarne! 

Hur mycket hade han icke att 
skriva om! Han kände krafter och 
arbetslust sjuda genom ådrorna. Tu
sen saker som han sett och upplevat 
denna sommar pockade på ord. 

I fjorton dagar hade han nu gått 
•och sökt arbete. Hans gamla plats 
i den stora tidningen var icke ledig. 
Där var dessutom ny redaktör och 
ny regim. Ingen kände honom. Men 
om platsien bleve ledig skulle man 
komma ihåg honom. Hian kunde ju 
ge sin adress oelh sitt telefonnummer. 

Hans adress — hans telefonnum

mer! 
Han var icke så snabb i vändnin

garna som förr. Han svarade icke 
ögonblickligen att han stode på flyt
tande fot och ännu icke bestämt var 
han skulle välja sin nya bostad. Det 
kom först efter några ögonblicks tve
kan. —• Det var då som redaktören 
ännu noggrannare synade hans lugg

slitna bruna rock. 
Då han kom ut på boulevarden 

där hon och barnet väntade, dan
sade några bruna löv för hans fötter. 
Det var sommarvinden som kom dem 
att dansa, och docik var det hösit. En 
möA och dyster stämning föll över 
honom för första gången på mycket, 

mycket länge, ja, för första gången 
sedan han blivit lycklig. 

Så gick han i fjorton dagar från 
redaktion till redaktion. Han gick 
tillbaka till sin gamla 'tidning och 
begärde urkllipp på sina artiklar —-
briljanta artiklar, glänsande stil
prov — det var bara 'lediga platser 
som fattades. Och eftersom alla 
platser voro upptagna, var det ingen 
som gav sig tid att läsa dessa pac-
kor av urklipp, som mannen i den 
luggslitna rocken envisades att vilja 
visa och få igen med sig då han gick. 
Vem kom efter så lång tid ihåg hans 
signatur! Det vimlade ju av tidnin
gar, ooh i tidningarna vimlade det ju 
av signaturer! 

Men en och annan ny dikt eller 
stämningsbit fick han in och bekom 
några francs. Då blev det högtid i 
familjen! Då bestod man sig i regeln 
litet extra, och raderna lästes om och 
om igen, ackompagnerade av lillans 
glada små skrik och skratt. Hon 
skulle ju lära sig modersmålet — 
ma, ma, mam — pa, pa, pa — det 
började gå utmärkt. 

Men en plats måste han ha — da
garne gingo — ett bestämt arbete 
— ett hem åt henne och barnet. 

Ty att erbjuda dikter åt tidningar
ne var nästan som att begära all

mosor. Det fanns allt för gott om 
arbetslösa diktare i den stora staden. 

Det som betalade sig bäst var 
kroppsarbete. Och ung och stark som 
han var . Men inte barbérstu-
gan igen med alla kväljande ångor, 
inte nålen igen med böjd rygg och 
massor av damm — nej, hällre då — 

* 

Så kom han då till att laga gator. 
Det som han utan en tanke en 

gång .skämtat över, det gjorde han 
nu. Knack, knack — detta var 
verkligen arbete — knack, knack, 
knack 

Uppe i den lilla vindskupan vän
tade mor och barn på honom. Och 
det var ju att komma hem på kväl
larne. 

Ooh hon sydde. Många av de små 
fina arbeten som hamnade i främlin
garnes koffertar hade hennes nål gått 
sig varm igenom. Men åh, vad hon 
var lycklig! Ja, nu var det hennes 
tur att verkligen vara lycklig! 

En afton då han nästan dödstrött 
släpat sig hem och uppför trappor
na, och hon mötte honom med denna 
strålande lycka, stötte den honom 
nästan. Hon förstod honom icke, hon 
visste icke att detta arbete ej var för 
honom, som innerst inne hade något 
av en diktare. 
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våra grannländer. Hon är konstant 
skandinav, och av hjärtat skan
dinav. Ja, helst ville bon ju 
förena alla folk i ett brödrarike, fre
den bar ingen varmare vän, bon hör 
till dessa, som tro, att freden är en 
dyrbar blomma, som man ej får an
das på med ett tvivel: vi måste 

alla. tro och ständigt tro. 
Ann Margret Holmgren är en out

tröttligt verksam skriftställarinna. 
Hon har i "Verdandis småskrifter" 
givit ut "Kvinnorösträttens historia 
i främmande länder", "Kvinnoröst-
rättens historia i de nordiska länder
na" och "Susan B. Anthony", en 
skildring av den stora amerikanska 
rösträttskvinnans liv, "Två interna
tionella kvinnoorganisationer", vidare 
monografier över Björnstjerne Björn
son, Fredrika Bremer och Ellen Key. 
Särskilt denna populärt hållna 
och dock så levande och uttöm
mande bok om Fredrika Bre
mer fyller ett verkligt behov. Yi 
hade stora och förträffliga, men ty
värr dyra böcker om vår stora före
gångskvinna; just ett sådant ar
bete, som detta tarvades för att göra 
henne känd av de många. T Folkskol-
lärarinneförbundets "Fri läsning" 
har Ann Margret utgivit en bok om 
Heliga Birgitta och nu senast en om 
Fridtjof Nansen. En framstående 
skolkvinna. har kallat den första de
len av denna senare ett pedagogiskt 
mästerstycke, jag skulle vilja kalla 
den en bragd: lyckligare, mer väc
kande för de unga kan icke ett dåd-
rikt liv skildras. Det barmhärtighe
tens arbete i kolossala, dimensioner, 
som den senare delen målar, arbetet 
för (krigsfångar och bland hungrande 
folk, bör kunna värma hjärtan till 
förbrödring just så som Ann Mar
grets eget hjärta önskar det. 

Hilda Sachs. 

från Imnnovärlden. 

Statsutskottet torde under veckan 
som kommer slutbehandla förslaget 
om lika lön för män och kvinnor i 
statens tjänst. Den utskottsavdel
ning, som haft frågan om hand, lär 
icke acceptera 1 ikalönsprincipen. En 
kompromiss föreslås. 

Man måste säga att denna fråga 
aldrig kunnat komma före under en 
olämpligare tid än den nuvarande, 
med dess allmänna ekonomiska svå
righeter och den rådande hårda kon
kurrensen mellan könen om det otill
räckliga självförsörjningsarbete som 

står till buds. 

•<&• 
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fulla artiklar i olika 
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följetong, kåserier. 
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® jättesagan. 
— Far, det är väl svenskarne som 

vinner? säger någon på biografbän
ken bakom min. 

Den talande är en sju-, åttaårs 
parvel som tillsammans med en nå
got äldre bror sitter bredvid sin 
pappa och med tindrande ögon föl
jer Karl XIT:s hjältesaga när den i 
svart och vitt skildras på biografdu
kens rektangel. 

Hur ivrig är icke den klara rös
ten, hur ivrig är inte hela pojken att 
det skall gå de svenske väl! Man 
tycker sig höra hur det unga hjärtat 
hamrar, känna hur det barnsliga sin
net glöder. 

Som alltid på biografen förnim
mer man med glädje hur livfullt in
tresserad den yngsta ungdomen är av 
vad den ser, hur snabb dess uppfatt
ning. hur levande dess känsla för det 
sköna och sanna och 'vilka fina säkra 
utslag den ger inför det som är be
undransvärt eller föraktligt, rätt eller 
orätt, modigt eller fegt. Det är inte 
ett ögonblicks tvekan, inget försik
tigt efterlyssnande av vad andra 
månde tycka och tänka; blixtsnabbt 
och spontant ge dessa pojkar uttryck 
åt sina känslor av beundran eller 
förakt, glädje, harm, avsky, entu
siasm. Alla på en gång och lika
dant, alldeles som vore de ett hjärta 
och en själ! 

Vilket allmänt gillande vinner icke 
den unge Lasse Ulfclou, när han vå
gar sig fram ända till björnens håla, 
hur livligt senterar man inte 'den 
myndiga frun på Berga, när hon lå
ter käppen dansa på de förnäma her
rarnes rygg, då de litet för väl för
plägade tillåta sig att gäckas med 
henne. Hur osympatisk finna de inte 
den unga ädlingen Kusel i den femi
nina grannlåten, bandrosetter i hå
ret och spetsmanschetter om händer
na! — "Usch, säger den större poj
ken bakom med uppriktig avsky, det 
är ju en utklädd kar!" 

Och nu fnyser hela pojkskaran av 
harm och förakt — Küsel skulle vilja 
ge bort Skåne till juten och Oster-
sjöbesittningarne till tsar Peter och 
konung August bara. för att få vara 
i fred. Han är en löjlig och dum 
persedel, han är feg och man skäms 
över denne ömklige representant för 
det. manliga släktet. 

Men kung Karl! Man känner hur 
pojkarnes hjärta flyger honom till 
mötes, korande honom till tapperhe
tens, ridderlighetens, ärans idol. 

Nu sparkar högstdensamme sin 
hertiglige svåger på benet, när denne 
litet närgånget, karesserar den unga 
Anna Ulfclou. Av grimasen, som 
sparken framkallar, förstår man, att 
den gives meld känsla och eftertryck. 

—• Far, säger den större pojken på 
bänken bakom, det där tycker jag var 
bra gjort av kungen. 

Varenda pojke tycker bestämt det
samma. Man hör det på de förtju
sta ropen, på applåderna. 

När striderna börja, när befälha
varen'i det hungrande Narvapå upp
maningen att kapitulera svarar sitt 
manliga: "En svensk kan icke ge 
sig", när åtta tusen svenska krigare 
gå till anfall mot de mångdubbelt 
starkare ryssarna och varenda en av 
de svenske slåss som ett lejon för att 
försvara sitt land och den härliga se
gern blir deras — 'vilken jublande 
glädje, vilken stormande fosterländsk 
hänförelse hos alla dessa unga hjär
tan! Även om icike orden uttalas 
ligger det i denna samfällda jublan
de hyllning åt hjältekonungen och 
hans tappre ett tydligt "Leve vårt 
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Den stora lögnen. 
Författarinnan till art. med ovan

nämnda rubrik har stannat inför en 
vacker tavla ur det verkliga livet. 
Hänförd över dess skönhet har hon 
totalt förgätit att en tavla ej är lika 
vacker sedd från alla håll samt att 
den alltid har en färglös baksida. 

Författarinnan vill låta alla kvin
nor förstå, att ingenting i livet går 
upp mot ett. eget hem, att få kallas 
mor och få sluta sina barn till sitt 
bröst. Och, frågar författarinnan, 
"vem är det som lyckats sprida och 
få den stora lögnen trodd, att arbetet 
inom det egna hemmet är mindre ro
ligt, mindre värt, än att för lön tjä
na hos främlingar?" Härpå kan med 
visshet svaras: Det har kvinnan själv 
gjort, den erfarna kvinnan. 

Låt oss flyktigt betrakta det exem
pel som författarinnan anfört: En 
flicka, som före sitt äktenskap varit 
anställd i posten och hennes förhål
landen då. Låt vara, att hon under 
en bestämd tid måste sitta där och, 
"klädd i ett svart satinförkläde", be
tjäna allmänheten. Låt vara, att det 
arbete som hon utför är ensidigt och 

innehållslöst, detta, "att väga och ta' 
betalt". Men hon vet både när hon 
skall komma och när hon får gå. Hon 
har rätt så många lediga timmar, då 
hon kan utbyta den tråkiga arbets
dräkten mot en nätt och trevlig. Hon 
är då fri och kan själv bestämma 
över sin lediga tid. Om hon önskar 
besöka en teater eller en bio så vet 
hon att hon har råd därtill, ty hon 
förfogar själv över sin kassa och är 
ej redovisningsskyldig för någon. 
Hon vet, att om hon skulle bliva 
sjuk iså finns det möjligheter för hen
ne att erhålla ledighet tills hon blir 
återställd. Hon vet, att då hon läg
ger sig på kvällen så får hon sova 
tills klockan ringer utan att bliva 
störd . Men hon är visst inte nöjd. 
"Längtan bor också i hennes bröst". 
Längtan efter .att bliva, älskad av 
någon som hon kan älska tillbaka. 
Så en dag blir hennes önskan upp
fylld. Hon lämnar sin, vi måste er
känna, goda plats och gifter sig med 
en man som har begränsade inkom
ster. det vill med andra ord säga un
gefär så mvcket eller kanske litet 

land! — Leve Sverige!" Just nu 
känner sig helt säkert denna ungdom 
som en ungdom, de svenske vilka 
vilja leva och dö för sitt land, tjäna 
det. 

Så har väl den yngsta svenska 
ungdomen alltid känt och så skall 
den väl alltid känna, men var taga 
dessa vackra, känslor vägen, eftersom 
man längre fram i livet ser så litet 
till av dem? 

Om tio, femton år skola dessa poj
kar vara vuxna och oändligt många 
av dem skola mest av allt påminna 
om hr Küsel, både i yttre och inre 
måtto. 

Och därefter skola de vara ett av 
de mest splittrade och inåt oeniga 
folk som finns, skola de som arbets
tagare och arbetsgivare hata varan
dra. och som politiska motståndare 
slåss om makten inåt, icke för att 
gagna fosterlandet utan partiet, klas
sen, sig själva. 

Men vart tar allt det vackra i pojk-
karaktären vägen. Tar man inte 
vara på det? Utvecklar man det 
inte. Förstör man det? Och vilka 
äro de skyldiga. Far? Mor? Sko
lan? Samhället? De vuxne genom 
sitt exempel? 

Den fundersamma. 
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100 avdelningskontor 1 västra och östea Sverige 
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Obligations- och fondavdelningar. 

Fullständig bankrörelse i övrigt. 

enskild, 

2 Väskor, 
är något för en dam absolut 
oundgängligt nu för tiden, en 
lätt och elegant, samt en rent 
praktisk, rymlig och vara'ctig. 
Många trivsamma modeller i 
präktigaste getskinn finner Ni 

hos 

john A. GMM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

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

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

T 

mera än vad hon själv hade. Det 
gäller därför först, att avstå från en 
hel del av det, vilket hon såsom flicka 
ansåg för nödvändigt. I början går 
det också bra. Hon är trött på att 
vara ute, kläder har hon ännu gott 
om och dessutom finner hon så mån
ga nya. intressen i hemmet. Att 
följa hennes utveckling skulle bliva 
alltför vidlyftigt .och taga alltför 
stort utrymme. Yi förflytta oss där
för så långt fram som till den tid
punkt, då författarinnan beskriver 
henne som "en mycket lycklig kvin
na". Mor till tre barn. Tre gossar 
i åldern, sju, fem och tre år. Alltså 
med två års mellanrum. Men .av 
denna tid har hon, tillsammans i två 
år och tre månader burit dem under 
sitt bröst. Hur många trötta stun
der och sömnlösa nätter ha de icke 
redan då kostat henne? Sedan, då de 
blivit födda och under deras första 
späda ålder. —• Säkerligen inflikar 
Ni här, att det är naturligt och att 
kvinnan vet detta då hon gifter sig. 
Ja, säger jag, just därför att det är 
naturligt. Därför kunna kvinnor un
derkasta sig allt. Tänk om någon 
sade till en ung flicka: "Du får den 
eller den platsen med alla. tänkbara 
fördelar, men du kanske kommer att 
genomgå en livsfarlig sjukdom". 
Tror Ni, att hon skulle våga riskera 
det? Men vi återgå till ämnet. För
fattarinnan nämner: "Husfru, maka, 
mor, uppf ostrarinna". Ingen som ej 
själv deltagit i arbetet inom ett hem 
kan förstå eller sätta sig in uti vad 
dessa ord innebär och huru mycket 
arbete som döljer sig bakom dem. 
Vad det vill säga, att ensam, sköta 
ett hem vari familjen består av fem 
personer därav tre barn. Även om 
hon har en god och förståndig man, 
välartade barn och för övrigt bliver 
besparad från några större prövnin
gar så finns det säkert stunder, då 
hon instämmer meid "den bobbade da
men" .och önskar sin pl.ats tillbaka. 
Bur bunden är hon icke. Ej ett 
ögonblick kan hon lämna hemmet 
utan att känna ängslan över att nå
got kan hända. Det är tusende saker 
som hon måste tänka på att uträtta, 
då hennes man, någon väninna eller 
betald hjälp åtager sig att tillse hem-1 
met. Bon ensam skall räcka till för 
dem alla och hennes arbetsdag räk
nas ej i så och så många timmar. 

Ni menar att hon arbetar för sig 
själv och för de sina. Ja, men och 
åter men, tror Ni att hon ens har 
tid att tänka därpå. Nej, de stun
der äro så få, att de knappast hinna 
skänka henne någon lycka. Bon, 
som förut lät alla tankar kretsa, om
kring det egna. jaget, hon har nu 
blott blivit. en bisak. Det är sällan 
som hon kommer med i räkningen. 

fyj/TTi/Tf\££ 

OCPL <̂ la£t 

KOP DA 

fåäC/tcL âJyuAat 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sortering W 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Kanclsl^ompanief 

Drotfninggaîan 42 
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GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER 1 

HANDSKAR och VANTAR 

Kobbs 

Thé 
är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

MERKURTVÅLEN 
skonar kläderna och händerna. 

Krymper ej ylle. 

Smakfulla Kransar 

Vasa Blomsterhandel 
Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. Hovleveraotör. 

<jf 
Kungl. 

Först är det mannen; han skall ja 
vara ute bland människor och måste 
vara. välklädd och snygg. Sedaa 
komma, barnen, och det är allenast 
de och hennes stora moderskärlek till 
dem som hjälper henne att hålla ut. 
Är inkomsterna små gäller det ju, 
att- så mycket som möjligt, själv för
färdiga barnens kläder. Och att hålla 
tre pojkar i nämnda ålder rena och 
hela är lättare sagt än gjort. Oft«» 
när den övriga familjen sover sitter 
hon ensam uppe med de sönderrivna 

klädesplaggen mellan sina trötta 

fingrar, för att laga dem. Av arbete, 
nattvak och bekymmer aldras h°n ^ 
förtid, den "ungdomliga skära hyn 

försvinner snart. Att läsa 
eller tidningar hinner hon inte. 0 

att kunna gå på någon bjudning m 

ste hon ju anlita någon främman 

person att ha tillsyn över karnen °j\ 
i de flesta fall stannar hon da w» 
hemma. Följden blir, att hon.s ^ 
endast rör sig inom en mj<.ket ^ 
värld. Men hoppet att en gang 

barn stora, och att de a s 
er henne 
ordspråk 

sor-

ise sinia 
skänka, henne glädje giver 
krafter. — Men det finns ett 
som säger: "Små barn och ^ 
ger, stora barn och stora „sor^ 
Alltför ofta har det också vis« 

vara sant. - - Tiden Hyr 
den långa skoitiden. > de fflogna 

ras de en efter en, snar < ^ 

för livet. M ft* 
det åter skall ljusna b>i ko0imer 
allt det hon väntat pa, •'«'/ h„n 

icke. Belt ̂ plötsligt npP ^ icke 

att hon blivit gamma . gåsoi» 
deltaga i de ungas utveckling 

Offentliga 
nöjen. 

S t o r a  
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I orensbergsteatern. 
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lon skulle göra. därför att hon för 
Unge sedan isolerat sig från den 
värld, i vilken de unga nu finna sina 
intressen. — "Mor är nog snäll, men 
hon har så gammalmodiga idéer". 
Hurt ofta hör man icke dessa eller 
liknande ord yttras. — Och med så
dana. tankar och åsikter är det som 
fernen sakta men säkert glida, bort 
från den eller dem. som vigt hela sitt 
liv i omsorgen för deras välfärd. Och 
oftast står en mor lika ensam och 
oförstådd vid sina femtio år som hon 
skulle gjort om hon aldrig gift sig 
utan fortsatt i sin plats. Och det 
är då som hon helt oförsiktigt säger 

Iden unga, oerfarna flickan: "Gift 
dig inte, du anar ej vad du går till 
mötes". Eller: "Du vet ej förrän du 
Uivit gift huru gott du nu har det." 
<kÜ det äx på detta sätt som den 
"stora lögnen" blivit spridd. 

Ert som prövat på. 

Stora Teatern har med den upp
sluppna. operetten "Kyska Susanna" 
tillförsäkrat sig fulla hus för, an
tagligen, en avsevärd tid framåt. T 
och för sig iir detta förhållande för
klarligt nog. Med de utmärkta för
mågor, som här samverka och i 
konstnärligt hängende segerrikt, "be
stått provet i mycket stora och makt-
påliggande uppgifter, måste en så
dan sak isom "Kyska Susanna" vara, 
rena lekverket. Titelrollen utföres 
av Margit Rosengren som kring sin 
person givetvis samlar huvudintres
set. Bredvid henne glänsa åtskilli
ga andra, för att nämna några John 
Erik Strandman, Erik Anderson, 
Karl Kinch, Alfhild Weijden m. fl. 

Lorensbergstetatern har kastat om 
från löjet till allvaret. De för .pu
bliken lättbegripliga "Flickorna 
Cxyurkovicz" ha troppat av från sce
nen och till efterträdare fått en sam
ling sjömän, inför vilkas hårdare 
och djupare öden publiken förefaller 
en smula desorienterad, kanske oin
tresserad, kanske .skrämd. Och dock 
ger Eugen O'Neills "S/s Glencairn" 
med det högtstående konstnärliga ut
förande pjäsen får mycket mera, om 
icke a:v skratt ooh löjen så dock av 
verklig underhållning. De brott
stycken ur livet, som här återgivas 
och som så starkt tala till känslan, 
dröja kvar långt efter det att ridån 
gått ner. Det är en mycket egen
artad scenskapelse. Den '.saknar en 
hela stycket genomgående handling. 
Pjäsen spelar inom en trampångares 
relingar och på manskapets avdel
ning. Var och en av de tre akterna 
är ett avslutat helt, "en bild från 
sjön", men man återfinner i dem 
samma, personer, vilket ger fördjup
ning och ökat intresse åt det hela. 
Spelet var förtjänstfullt på alla hän
der och nådde fullödig konstnärlig
het i de största uppgifterna, anför
trodda åt hrr Ragnar Arvedson, Olof 
Sandborg. Carl Ström och Colbjörn 
Knudsen. 

Nya Teatern kommer under vec
kan med «n nyhet av vilken 'publi
ken torde ha. åtskilligt nöje att vän
ta. Det är en borgerlig komedi 
"Antonssons" av chefredaktören för 
Åbo Underrättelser Einar Holmberg. 
Premiären blir nästa tisdag. 

Lilla Teatern har på sitt program 
fortfarande den roliga "Fruntim
mers veckan". 

Det är många som vilja torka en 
rik änkas tårar. 

En afton slank en man med en 
liten låda under armen in i mitt an
språkslösa bo. 

Det var en radioman. 

Han llög med ett par koppartrå
dar i händerna uppefter väggar och 
utefter golv, drog fram ledningar, 
kopplade och skruvade. Och när han 
syslat en liten stund med den lilla 
lådan räckte han mig den krumma 
hörluren och sade: 

—• Vassego', nu hörs det alldeles 
tydligt. 

Och trolldomen -var ett faktum. 
Genom ett par koppartrådar, knutna 
kring ett spjäll och kring badrums-
vasken i min våning i Göteborg kun
de jag plötsligt tydligt uppfånga de 
meddelanden en herre i Stockholm 
anförtrodde åt ljudvågornas hemlig
hetsfulla nät. 

När jag blev ensam betraktade 
jag den lilla lådan. En vanlig trä
bit, några skruvar, en sökare och ett 
stycke kristall, stort- som en ärta. 

Och denna lilla leksak ägde för
mågan att sätta mig i förbindelse 
med yttervärlden. Underbart! 

Jag betslade ånyo på mig hörlu
ren — motvilligt, ty jag hade just 

Lakansväv 
Bästa svenska fabrikat 

säljes till fabrikspris. — 10 °<?0 rabatt å helt stycke. 

Claes Öhléns 
53 Kungsgatan 53 J 

då icke tid. Det spelade inne i 
mikrofonerna. En hel orkester — 
vacker musik, stor musik. Jag blev 
stående, småningom sittande, slutli
gen fastnaglad. Detta under att ge
nom väggar och murar kunna upp
fånga en konsert på många, många 
mils avstånd tog mig helt i sin makt. 
När en röst slutligen sade: "godnatt, 
godnatt!" och allt blev tyst var det 
nästan midnatt. Kvällen, den dyr
bara .arbetskvällen, var förspilld. 

Nästa dag samma historia. Jag 
började att lyssna redan på midda
gen. Man måste ju följa, med pro
grammet. Det var en «lämplig tid. 
Det är nämligen åtminstone i mut 
hus den stund då allt skall ske, ord
nas, redas upp för hela dagen. Min 
husassistent trängde också in för att 
som vanligt- orera om allt som fatta
des. Jag jagade henne på flykten. 
Telefonen pinglade. Jag lade av lu
ren. Bud kommo. Jag slog med 
båda händerna. Jag ville vara i fred 

med min radioapparat. 
Åtskilliga, dagar ha. nu förflutit 

sedan radion införde en ny tidräk
ning i mitt liv. Men dessa dagar 
ha hunnit att omvärdera allt. Jag 
hinner själv platt ingenting och har 
ändå aldrig varit mera upptagen. 
Alla mina planer och beslut kollide
ra nämligen med radioprogrammet 
och haverera där. Mitt bo har blivit 
ett ödsligt kloster vari ingen längre 
får tala eller röra. sig fritt. Jag 
fordrar en absolut .tystnad och still

het omkring mig. Min husassistent 
smyger omkring på tå med en min 
som i ett sorgehus och våningen får 
ior varje dag ett alltmer förvildat 
utseende. Fru R.. min goda vän, i 
vilkens sällskap jag under alla gång
na år troget nött Orkesterföreningens 
vestibul och bänkar, har efter en rad 
av missräkningar skrivit ett formellt 
brev och sagt upp mig som framtida 
följeslagerska. Tack, ädla fru R, ! 
Jag hinner verkligen icke att. gå på 
konsert numera. Varför skulle man 
gå över ån efter vatten. .Tag har 
ju konserter i min korgstol hemma. 
Men eftersom jag endast har två 
hörlurar kan jag endast ta emot en 
vän i sänder. En tredje skulle få 
gräsligt tråkigt. För övrigt kommer 
det sedan några dagar icke ens en. 

Jag sitter mol allena med min lilla 
låda och en förtryckt husassistent, 
som säkert välver planer på att säga 
upp sig. Och jag har en förnimmelse 
av att det överallt i hela landet sitter 
en mängd radiobitna människor med 
en svart båge över huvudet, som äro 
lika upptagna, otillgängliga, och 
odrägliga som jag. 

Det är just icke alltid så märkvär
diga saker som uppfångas. Tvärtom 
är jag ganska övertygad om att jag 
snart nog skulle vidtaga några extra
ordinära portförbud för en man, som 
varje eftermiddag vid en viss tid in
trängde i mitt hem för att traktera 
mig med hrr Olssons, Svenssons och 
Petterssons olika poäng i olika, idrot
ter. Men pr radio får även det enk
laste liksom en högre valör. 

Ja, radio är en underbar uppfin
ning. Men staten har vid dess infö
rande bland vårt folk lämnat en rätt 
viktig liten detalj ur räkningen. Den 
har nämligen glömt att säkerställa 
dess nitiska, åhörare med livstidspen-
sion. 

Ragna Peters. 

Spelet för dagen 
är 

Ping=Pong 
Bord-T«nnis. 

Spelas av gammal 
och ung med största 

förtjusning. 

Finnes från 

Kr. 3 .75. 

BOLLAR i olika prislägen, 
såväl 1 y x b o 11 a r som de 
enklaste, nu inkomna. 

A.-B. Ferd. Mquist & Go. 
.Leksaksavd. Tel. 19957 

De oföddas rätt 
- oel) de föddas. 

"Av TORBORG OTTOSDOTTER. 

Forts. fr. föreg. n:r. 

Vad kvinnornas motvilja för mo
derskap beträffar, är det männen 
som .måste ta första steget till än
dring, och visa att de önska att deras 
kvinnor skola bliva mödrar. Ty här 
gäller som ovan sagts en omskriv
ning av det bekanta: var är kvinnan! 
Och för mannen är det ingen risk, 
men för henne är det den stora frå
gan. om hon får behålla, honom då 
lika mycket som förut? Om han 
skall stanna hos barnet och henne, 
sedan hon är förhindrad att deltaga 
i de nöjen som förut voro deras ge
mensamma? Det är förlåtligt, om 
hon undviker barnet, när hon av 
mannens ytlighet, och andra skäl har 
anledning frukta, att med dess till
komst följer att hon förlorar honom 

Eftersom det inte betraktas som 
något brott, att den ensamma männi
skan underlåter .att 'väcka till liv de 
människofrön hon bär, kan jag inte 
häller förstå att det är något brott 
(ej heller ur religiös synpunkt) 
att hon hindrar tillväxten hos 
det frö som redan börjat växa, 
utan att likväl ha tagit gestal
ten av en varelse. Det är helt en
kelt en del av henne själv och det 
står i föräldrarnas makt att låta 
detta frö bli en individ, underlåta — 

eller förhindra! 
Det bör vara. önskligt att vem 

som vill kan förhindra ett ovälkom
met barn, utan att därför behöva 
avstå från att leva naturenligt, eller 
att två makar kunna fördröja dess 
ankomst; tills de hunnit över de för
sta ofta ekonomiskt svåra åren, och 
medan ungdomen ho.s dem far lov att 
ta ut sin fulla rätt. Förutom detta 
skäl äro både mannen och kvinna-
mer andligt och fysiskt beredda att 
med glädje mottaga barnet efter en 
längretids äktenskap. Vad de "oväl
komna" beträffar äro de nog inget 
speciellt för vår tid, säkert var deras 
•antal större förr i världen, men då 
teg man och led i tysthet. Det är 
i sådana fall lika synd om barnet 
som om dess föräldrar. 

Jag kan inte se något eftersträ
vansvärt i bilden av en utsliten i 
förtid åldrad mor, omgiven av en 
allt för stor barnskara, även den of
tast klen och bleksiktig, därför at" 
den kommit så tätt och tagit all 
kraft från modern. Det gäller väl 
alltid — isynnerhet då om människo-
materiel •— att kvalitén är viktigare 
än kvantiteten! 

Förhindrandet av barnet till en 
önskad tid bö.r naturligtvis hälst va
ra ett verkligt förhindrande, det 
skall således ej bli tal om någon för
drivning. Full frihet i detta avse
ende skall visa sig vara fördelaktig 
även ur rashygienisk '.synpunkt, då 

G I V  

Julia, Alexandra, 
Frida, Gabriella, 

o c h  

Hulda 

Kvinnornas Tidning 
på namnsdagen! 

Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 
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betydande och, t 
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'1/ 
mja-hunder, 

öluid omsättning 
ökad förtjänst 

säkert endast de mindreyärdiga män
niskorna skola begagna sig därav 
för framtiden. Hos de bättre av 
dem -skall säkert längtan efter bar
net förr eller senare inställa sig. 

Det skall då vara vetenskapens 

<£ .<=£. 
S B e g r a ö u t u g é f c t j r å  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelseförenlngens expedition. 

Civets dröm. 
Av RUTH ALMÉN. 

~~ Att plöja raka fåror. Så rym-
•k jag från plog och stryk. Mor 
^a<le talat om allt för far — och 
ienn« förlät han — ingen kunde va-

^ vred på henne, sådan var hon, 
Sa underbart mjuk och fin och vek 

~ mig förlät han aldrig . .. 
Jag hade tänkt taga mor till 

i Taris, fortsatte han. Jag lär-
e ®ig en hel del. Först var jag i 

haihérstuga. En tid var jag 
s räddaTe. Där fick jag se att inte 
a 'W de fina herrarna häller ha gott 
® pängar! Men de förstå sig inte 
^ livet. De veta inte hur lycklig 
113,11 kan vara — 

Han förstummades inför det ån-
fetfml]a uttrycket i hennes ansikte. 

Har du då inte varit lycklig 
! utropade han. Har jag 
varit lycklig! Nej, det är 

Urte 
böjligt! 

«nkelt. 

'KW;,] i 
'ärt •re' Sac'e *ian- M011 jag hîide 

rniS att sy kläder. Jag sydde 

Jag älskar dig! svarade hon 
men rösten darrade av till-
nå tårar. 

Jag stannade inte länge som 

mig en elegant kostym om nätterna. 
Sedan har jag aildrig sytt mina klä
der själv. Men jag kan om det skulle 
behövas, liksom jag kan raka folk. 

— Åh — så väl! sade hon. Och 
hennes ögon sågo upp till honom med 
barnslig glädje och beundran. 

— Men ser du, när jag fått imin 
eleganta kostym färdig gick jag upp 
på en tidningsredaktion och anmälde 
mig som sättarlärling. Hade sett en 
annons. Dom tyckte visst att jag 
såg fin ut — nästan för fin — och 
att mina fingrar voro smala och rör
liga. Och nu började ett nytt liv 
för mig! Åh, så mycket där fanns 
att läsa! Och jag 'läste, må du tro! 
Jag blev deras skickligaste sättare. 
Jag läste handskrifter som voro som 
hieroglyfer. Jag hade minst fel på 
mina korrektur. Jag hade den rena
ste overallen. Jag var snobbig på 
söndagarne. Men vet du vtad jag 
gjorde på lediga stunder? Jag skrev. 

— Skrev du! — Åh — åh Jean! 
— Och 'Så passade jag en dag på 

r eid ak tö ren då han gick. Jag hade 
på något mystiskt sätt fått en aning 
om hur han borde tas — ha.de sett 
avvisade författare ga vreda och be-
drövade bort imed sina manuskript 
hade hört vad herrarna på redaktio
nen ibland läto undslippa sig om 

honom då ide voro nere i sätteriet. 
Och så passade jag på honom. Jag 
tvingade mig att inte se rädd ut, jag 
var icke blyg, jag bad honom inte 
ta in vad jag skrivit, jag tog icke 
med mig alla mina luntor, jag räckte 
honom bara en enda liten pappers
lapp och bad honom 'läsa — det tog 
inte 'fem minuter, han läste på stå
ende fot. Så stoppade hian lappen 
i sin ficka och tände en cigarr. Såg 
prövande på mig, teg, tog sin käpp 

och hatt och försvann. 
Men — —! Och vad tänkte du? 

Vad gjorde du? — 
Jag sjöng en munter visa. Ty 

nu visste jag att jag snart skulle 
kunna skriva efter mor. Dagen där
på flyttade jag från sätteriet till re
daktionen. Fick eget skrivbord. 

Hade det gott. 
— Och ser du, fortsatte han, jag 

är glad att det enda material jag 
behöver för att arbeta, det är några 
ark papper och en penna. Kunna vi 
inte gå litet fortare, tror du? Jag 
hade en stackars vän som var må
lare. Hans grejor voro så dyra och 
ingen köpte av honom. — Han är 
död nu, han stupade. Men jag har 
viarken papper eller penna på mig — 
och nu har jag bråttom. Det kliar 

mig i fingrarne! 

Hur mycket hade han icke att 
skriva om! Han kände krafter och 
arbetslust sjuda genom ådrorna. Tu
sen saker som han sett och upplevat 
denna sommar pockade på ord. 

I fjorton dagar hade han nu gått 
•och sökt arbete. Hans gamla plats 
i den stora tidningen var icke ledig. 
Där var dessutom ny redaktör och 
ny regim. Ingen kände honom. Men 
om platsien bleve ledig skulle man 
komma ihåg honom. Hian kunde ju 
ge sin adress oelh sitt telefonnummer. 

Hans adress — hans telefonnum

mer! 
Han var icke så snabb i vändnin

garna som förr. Han svarade icke 
ögonblickligen att han stode på flyt
tande fot och ännu icke bestämt var 
han skulle välja sin nya bostad. Det 
kom först efter några ögonblicks tve
kan. —• Det var då som redaktören 
ännu noggrannare synade hans lugg

slitna bruna rock. 
Då han kom ut på boulevarden 

där hon och barnet väntade, dan
sade några bruna löv för hans fötter. 
Det var sommarvinden som kom dem 
att dansa, och docik var det hösit. En 
möA och dyster stämning föll över 
honom för första gången på mycket, 

mycket länge, ja, för första gången 
sedan han blivit lycklig. 

Så gick han i fjorton dagar från 
redaktion till redaktion. Han gick 
tillbaka till sin gamla 'tidning och 
begärde urkllipp på sina artiklar —-
briljanta artiklar, glänsande stil
prov — det var bara 'lediga platser 
som fattades. Och eftersom alla 
platser voro upptagna, var det ingen 
som gav sig tid att läsa dessa pac-
kor av urklipp, som mannen i den 
luggslitna rocken envisades att vilja 
visa och få igen med sig då han gick. 
Vem kom efter så lång tid ihåg hans 
signatur! Det vimlade ju av tidnin
gar, ooh i tidningarna vimlade det ju 
av signaturer! 

Men en och annan ny dikt eller 
stämningsbit fick han in och bekom 
några francs. Då blev det högtid i 
familjen! Då bestod man sig i regeln 
litet extra, och raderna lästes om och 
om igen, ackompagnerade av lillans 
glada små skrik och skratt. Hon 
skulle ju lära sig modersmålet — 
ma, ma, mam — pa, pa, pa — det 
började gå utmärkt. 

Men en plats måste han ha — da
garne gingo — ett bestämt arbete 
— ett hem åt henne och barnet. 

Ty att erbjuda dikter åt tidningar
ne var nästan som att begära all

mosor. Det fanns allt för gott om 
arbetslösa diktare i den stora staden. 

Det som betalade sig bäst var 
kroppsarbete. Och ung och stark som 
han var . Men inte barbérstu-
gan igen med alla kväljande ångor, 
inte nålen igen med böjd rygg och 
massor av damm — nej, hällre då — 

* 

Så kom han då till att laga gator. 
Det som han utan en tanke en 

gång .skämtat över, det gjorde han 
nu. Knack, knack — detta var 
verkligen arbete — knack, knack, 
knack 

Uppe i den lilla vindskupan vän
tade mor och barn på honom. Och 
det var ju att komma hem på kväl
larne. 

Ooh hon sydde. Många av de små 
fina arbeten som hamnade i främlin
garnes koffertar hade hennes nål gått 
sig varm igenom. Men åh, vad hon 
var lycklig! Ja, nu var det hennes 
tur att verkligen vara lycklig! 

En afton då han nästan dödstrött 
släpat sig hem och uppför trappor
na, och hon mötte honom med denna 
strålande lycka, stötte den honom 
nästan. Hon förstod honom icke, hon 
visste icke att detta arbete ej var för 
honom, som innerst inne hade något 
av en diktare. 
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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

uppgift att än ytterligare göra fram-
.steg på detta område för att kunna 
uppfylla människornas önskningar. 
Ty människan är inget medvetslöst 
djur längre, bon är en kulturvarelse, 
och hon måste begagna sin intelli
gens för att reglera alla områden a,v 
sitt liv. Djurets instinktivt åter
kommande drift, som endast har 
fortplantningen till ändamål, har hos 
människan genom könsurvalet och 
kulturen "blivit i viss mån självända
mål. Och för henne gäller på detta 
område helt andra lagar än för det 
instinktbundna djuret —• det går 
inte längre att blunda för den saken! 

Enligt Freud och' den övriga nyare 
psykiska forskningen, har man fun
nit att människan är fullt utvecklad 
könsvarelse långt tidigare än man 
förr tänkt sig — eller ville tillstå — 
och att hon. beroende på individens 
speciella läggning, kan utsätta sig 
för psykiska rubbningar och andra 
defekter, ,om hon ej lever i enlighet 
med sin natur. 

Samhället och den allmänna me
ningen ha länge funnit sig däri. De 
flesta människor, män eller kvinnor, 
äro vid omkring tjugo år eller tidi
gare, vilket är individuellt, mogna 
för äktenskapet — men ej för för-
äldraskapet — och då bör för dem 
finnas möjlighet att gifta sig om de 
så önska. 

En människas kärleksdrift är en 
kraft som ej ostraffad låter hejda 
sig. Fast, alla veta att;så är fallet, 
lägges till synes oöverstigliga hinder 
i vägen för de unga. Isynnerhet 
då från hans föräldrars sida. Om 
döttrarna däremot står den satsen 
kvar sedan gammalt, att det är en 
ära att få dem gifta och "försörjda" 
så fort som möjligt. Vilket hade 

Glöm ej bort 

Skånska IVienerbageriet 
iiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiininiiiiiiii 
Erik Dahlbergsgatan 22. Telefon 6077. 

Spécialité: 

Skorpor, Småbröd och Wienerbröd. 

H E R R  -  D A M  —  B A R N  

R E G N K A P P O R  
Bäst — Billigast 

A. B. Carl Johnsson 
Kungstorget. 

sitt berättigande förr, då döttrarna 
i allmänhet voro oförmögna att för
sörja sig "ståndsenligt". Nu sedan 
de flesta flickor sträva efter att kun
na sköta sig själva har dess bety
delse alldeles bortfallit, men — vil
ket är belysande för mänsklighetens 
tröghet att fatta nya förhållanden 

den kommer troligen att kvarstå 
i begreppet många år ännu. 

Enligt den gängse uppfattningen 
bör mannen vara trettio år ungefär 
innan han gifter sig. Han skall ha 
skapat sig en ställning först anser 
man, trots att allt talar för att han 
är mera lämpad härför sedan, och 

skall han ha råd att ha ett kon
ventionellt antal rum etc. Det går 
inte an att börja enkelt och mänsk
ligt i ungdomen och arbeta och ut
vecklas tillsamman ! 

I fråga om d'en unge mannen är det 
ju inte precis meningen att han skall 
leva i celibat före giftermålet. T. o. 
m. en mor kan med följderna av detta 
mellanstadium iför ögonen — då hen
nes son inte längre är ett barn men 
likväl hindras från att leva fullt som 
en man — uppmana honom att vänta 
med att gifta sig! I stället skall han 
under flera år leva ett ungkarlsliv, 
sam han måste skämmas för när han 
en gång tillåtes att på allvar intres
sera sig för en kvinna, och som kan 
komma att kasta en skugga över 
hela deras samliv sedan. Ty hon 
kan innerst inte förstå eller förlåta 
de handlingar av honom som voro 
förbjudna för henne. Denna moral 
är egentligen en kvarleva från den 
tid då kvinnan var mannens slavinna. 

Därför att mannen på grund av 
studier m. m. anses hindrad från att 
gifta sig förr än sent, har det blivit 
så att hon i de flesta fall är flera år 
yngre än han. Att det har svårt att 
uppkomma någon harmioni och verk
lig förståelse mellan makar av så 
olika ålder, faller av sig självt. Dess
utom är det olyckligt att de båda 
ej fått utvecklas tillsamman under 
de för hela livet bestämmande första 
mognadsåren. Vanligen fästes allt 
för litet avseende vid den inre fränd-
skap som är det viktigaste att byg
ga lyckan på. Huvudsaken tycks i 
stället vara att hon får en så ståtlig 
man och han en så vacker fru som 
möjligt, samt att de äro socialt jämn-
ställda. Fåfänglighet, den lilla hög
färden och jakten efter "kråkeguld" 
som vanligt! 

I ovan berörda förhållande ligger 
säkert huvudorsaken till de i hem
men så sorgligt vanliga uppträdena 
mellan föräldrar och deras barn — 
d. v. ». de vuxna män och kvinnor 
som gå där hemma och av vidriga 
förhållanden hindras från att börja 
den vuxna människans liv på allvar. 
De känna detta som en inre ofrid, 

Çktâ 
Det 

förra saltat. 
Klumpar sig icke. 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt). 

i burkar à 1 kr., 6 brk kr. 5 :— fraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Ej. Landins Saft- & Fruktkon
servfabrik, Mosås. 

vilken ofta tar sig uttryck mot för
äldrarna, vilka de dunkelt känna som 
förhindrare och tillibakahållare. (Se 
Freud). 

Här ha angivits några av orsaker
na till vår tids moraliska lör fall, och 
den med alla nedgångstider följande 
motviljan mot föräldraskap, och på
pekats några vägar som möjligen 
kan föra där ur. För att föra till 
ett sunt, naturligt (d. ä.: ur kultur
människans synpunkt naturligt!) och 
lyckligt förhållande mellan könen, 
synes mig idealet vara: tidiga äk
tenskap och sena, frivilliga föräld
raskap. På det sättet skapas för 
framtiden det bästa människomate
rialet, och de nu levande kunna bäst 
tillfredsställa sitt lycko- och kär-
lekskrarv. 

"fröken eller fru". 
Ärade Redaktion ! 

Ber härmed att få rätta oriktiga 
uppgifter som ingått i Edert ärade 
blad om den titelreformrörelse, som 
för närvarande pågår i Finland. Eder 
ärade artikelförfattare tyckes leva i 
den föreställningen, att frågan gäller 
endast vårt land, utan att hava tagit 
reda på, att rörelsen är internationell 
och för närvarande pågår i alla län
der, men isynnerhet i det germanska 
Centraleuropa. I Tyskland har rö
relsen t. o. m. redan fått understöd 
från officiellt håll. Bl. a. har tyska 
riksdagen beslutat, att alla kvinnliga 
representanter skola kallas "Frau 
Abgeordnete", utan att fästa avseen
de vid en del timida, ogifta ledamö
ters protester. I Tyskland och Ös
terrike har det redan länge varit sed, 
att föreståndarinnor för skolor och 
direktriser för stora anstalter kallas 
"Frau Vorsteherin" och "Frau 
Oberin". Också lärarinnor kallas nu
mera i Österrike "Frau Lehrerin" 
och några tyska stater hava uttryck
ligen tillkännagivit, att inga hinder 
möta en ogift kvinna att också offi
ciellt låta kalla sig Frau. Redan för 

ett kvarts sekel sedan skrev jur. dr. 
Marie Raschke en mycket belysande 
broschyr om mäns och kvinnors titlar, 
i vilken hon påvisade, att även ogifta 
män fordomtida kallats "Herrlein", 
men att de med tiden skakat av sig 
denna diminutiva benämning. 

Nu har turen kommit till kvinnor
na, sedan de fått klart för sig, att 
ide också äro annat än blotta köns
varelser och därför som människor 
och personligheter böra hava en be
nämning, som gäller i alla förhållan
den. 

Då Edert ärade blad har fått den 
vilseledande uppfattningen, att de 
gifta kvinnorna i Finland skulle mot
sätta sig denna reform, är detta icke 
överensstämmande med verkligheten, 
ty bland dem som intensivt arbeta 
för den gemensamma titeln finnes 
både gifta och ogifta, både unga. och 
gamla. 

Att denna fråga isynnerhet dryf
tats inom finsktalande kretsar beror 
huvudsakligen därpå, att den finsk
språkiga tidningspressen med stor 
beredvillighet upptagit uttalanden i 
saken. 

Påståendet, att fru skulle vara en 
yrkestitel, är någonting, som i verk
ligheten icke alls håller streck. Ty 
de, som tillsvidare bära titlarna fru 
och fröken, kunna utöva precis sam
ma yrken: förestå hushåll, uppfostra 
det unga släktet, inneha tjän
ster på banker och kontor, vara ut
övande konstnärer, läkare, lantbru
kare o. s. v. Tilltalsordet "fru" är 
alltså icke någon motsättning till yr
kestitlarna doktor, redaktör, lektor 
ni. m. utan en motsättning till "frö
ken" som användes om ide ogifta, 
oberoende av deras yrken. "Fru" och 
"fröken" betyda alltså enligt det nu
varande språkbruket ingenting annat 
än "gift" och "ogift", och det är just 
detta onödiga prisgivande av kvin
nans intimaste personliga förhållan
den titelreformrörelsen vill motarbe
ta, och det med desto större skäl, som 
erfarenheten har visat, att, sedan 
kvinnorna en gång trätt ut ur den 
trånga familjekretsen och vunnit ter
räng på de mest olika områden det 
i praktiken ställer sig nästan omöj
ligt att hålla reda på en sådan pri
vatsak som hennes familjeförhållan
den. 

Helsingfors i januari 1925. 

Prenumerant i Finland. 

Vi lämna med nöje plats för ovan
stående, vilket beriktigar en art., in
förd i slutet av förra året. Det står 
emellertid fast, att denna titelfråga 
icke är aktuell i vårt land. Antag
ligen icke häller i Norge och Dan
mark. 

KOL VED 

C. N. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 
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Den värdefulle 
föreningsmedlemmen. 

En meddelare, som tydligen haft 
ledsamma erfarenheter av förenings
livet, sänder oss följande tio ampra 
budord till den enskilde förenings-
medlemimens begrundande. 

1. Bry dig inte om att besöka nå
gra sammanträden. 

2. Går du någon enstaka gång 
dit, så infinn dig senast möjligt. 

B. Kritisera livligt allt vad sty-l 
reisen gör. Det visar, att du har 
verkligt intresse för saken. 

4. Sätt dig lugnt över alla före

ningsbeslut. 
5. Mottag ingen befattning inom 

styrelsen. Ett sådant uppdrag är 
nämligen förenat med arbete. Står 
du utanför styrelsen, äger du där
jämte rätt att klandra vad den gör. 

Å N C B A G E R I  A . B .  

H O S  E  N  L U  N D  S  

B R Ö D  

10. Bry dig inte om att försöka 
värva nya medlemmar till din f.. 
aning. Det kan väl någon ^ 
göra. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Kommittén för resande 
åt Fredrika Bremer har 

av en staty 

EfCSTIOMS „ 

JJJÔTMJOL 
Ö/LEß/lO KEM.-TEKN. FABRIK 

G R U N D A D  I B S S  

åt skulptrisen Sigrid Fridman »h 
utföra statyn. 

* 

Svenska Röda korsets allmänna 
hjälpkår har anordnat en pristäv
ling för sjukvårdsuppfinningar av-
sjuksköterskor. De tre utdelade pri
sen ha tillfallit sjuksköterskorna, 
Hulda Bergström i Gudmundrå. 
Alice Jeansson i Borås och Ingeborg-
Goldkuhl i Mörby för olika uppfin
ningar och goda uppslag. 

* 

Framlidna sjuksköterskan Agda 
Meyersson har genom testamente-
ihagkommit olika kvinnoföreningar 
och milda stiftelser med sammanlagt 
49.000 kronor. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel.: 4692. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUNGSGAT. 17. TEL 3658 m5GAT.13.TCL 576Z | 
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Skulle du låta påtruga dig en be
fattning. kan du alltid hitta på nå
gon förevändning för att slippa gå 
till sammanträdena. 

6. Om man inte föreslår dig till 
inval i styrelsen har du all anledning 
att känna dig kränkt. 

7. Bry dig inte om att deltaga 
i förening,söverläggningarne, men 
säg sedan till vem som vill höra på 
din hjärtans mening om hur illa all
ting skötes. 

8. Åtag dig inget kommittéarbe
te. Om arbetet anförtros åt de få, 
som äro villiga att verkligen ge för
eningen sin tid och sin kraft, så kan 
du med skäl klaga över det rådande 
kotteriväsendet. 

9. Betala, din årsavgift så sent 
som möjligt:. Kan du slippa ifrån 
det helt och hållet, så mycket för
delaktigare för dig. 

BREVLADA. 

E. S. Vi tro det knappast. 

Esther L—g. Tack för påpekan
det! Vi ha redan haft frågan under 
övervägande. Som väl är, är luften 
full aiv goda uppslag. De tryta al
drig. Måtte detta icke vara sagt i 
en högmodig stund. För säkerhets 
skull ha vi knackat i bordet. 

Lilla Elna. En hjältinna som sä
ger "sött" om allting är förskräck
lig. Även en som säger 
vackert". 

Z. Tack för edra rader. 

H. M., B. G. Nej, tack! 

Hrla Mjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 46699 

Han lade sig medan hon ännu satt 
vid lampan och sydde färdig en liten 
pärlväska. För första gången såg 
han nu på henne med kritik. Men 
icke med en kall oelh hjärtlös sådan, 
utan med hela sitt varma deltagan
de och förstående. Denna lilla späda 
kvinna, som av sin stora kärlek dri
vits att följa honom, var icke skapad 
för ett fattigt liv under stjärnorna, 
och dock hade hon gått där med ho
nom dag ut och dag in! Nej, hon 
var skapad för ett varmt litet bo, 
med en taklampa och ett bekvämt 
hörn att sitta i: en länstol med en 
pall under fötterna! — Men detta: 
att den tid av deras liv som för ho
nom varit den lyckligaste, den un
derbaraste, den hade för henne varit 
försakelse och lidande, det gick nu 
upp för honom med förfärande viss
het. Men på samma gång kände 
han, att den som så följt 'honom, som 
trots allt vad hon för hans skull li
dit, icke haft ett ord av förebråelse, 
icke en tanke på att lämna honom, 
henne skulle han älska och skydda 
till sitt sista andedrag — ja, om han 
så för hennes skull skulle knacka 
gator hela sitt liv! — 

— Vet du vad jag tänker på, 
Sophie? 

— Nej — säg det! 

Hon såg leende upp och höll nå
len med de påträdda pärlorna i jämn

höjd med sin gropiga kind. 
— Lägg sömmen och kom hit! 

— Jo, på att du kommer att ibli så 
rörande vacker när du blir gammal! 
Icke på samma sätt som nu, då du 
är ung och stark och icke har ett 
enda grått hår 

— Grått hår! 

— Låt mig se! Nej, jag kan icke 
finna ett enda! — Men när du får 
det, då blir du lika vacker, lika för
trollande — och — lika älskad! 

Hon log mot honom, ocla åter lä
ste han i (hennes ögon: "Ingen är 
som du, nej, ingen!" 

Hon gick tillbaka till sitt arbete. 
Han vände sig mot väggen och slöt 
ögonen över två förrädiska tårar, 
som ville tränga fram. Vad var då 
livet! Och vad skulle de ha nått när 
bägges hår grånat och lilla Aimée 
skulle gå sin egen väg! Så gick det 
släkte efter siläkte, och få gåvo sig 
ens tid att fråga varför — nej, åt 
få gavs det tid, ty livet måste vara 
arbete! Ja, ja! Aldrig mer skulle 
en sådan sommar randas för honom, 
som den där sommarferien efter 
kriget! Hade han icke ansvar för 

dem som voro hans! —• Aldrig, al
drig mer, efter vad han nu förstått! 

Sopthie hade nu av sina egna ar
betsförtjänster skaffat sig och lillan 
vackra ikläder, som hon själv sytt. 
Detta var vad hon väntat på. Lillan 
hade till och med lackskor med små 
spännen. 

Så ringde det en dag på porten till 
det där huset rue Faubourg St. Ho
noré. Och hon stod med Ai-mée vid 
handen inne i det mörka, dammiga 
rummet, där hon först sett, icke da
gens ljus, men dagens skymning. — 

Hennes gamle far kunde nu aldrig 
lämna sängen. Därför stod denna 
så, att han med sin brukbara högra 
arm kunde draga i snodden och öpp
na porten vid vilken tid på dygnet 
som helst. De smutsiga gamla kud-
darne voro iså högt uppstaplade, att 
han genom den lilla rutan kunde se 
vem som gick förbi. Modern, gick 
aldrig ut oftare än hon måste för att 
skaffa hem födan — 'butikerna lågo 
tätt, tätt utanför — och till hallarne 
giok hon en gång i veckan. 

Lilla Aimée höll rädd i sin mam
mas kjol. Do gamle sågo -och sågo på 
sitt barn och barnbarnet. Det var 
som om de alla mistat talförmågan. 

Då slog Sophie plötsligt armarne 
om sin mor och kysste henne grå
tande. 

— Åh, mamma, mamma, var inte 
ledisen på mig! 

Förunderligt! Om åsen över ett 
hjärtesår är aldrig så gammal — det 
händer att ett litet -ord bryter den! 

Och så blev Aimée beundrad som 
om hon varit ett övernaturligt vä
sen. Mormor och morfar vågade 
knappt ta i henne. 

— Men du måtte ju ha det bra! 
sade den gamle. 

— O ja, jag har det så /bra! Jag 
är lycklig, tillade hon sakta, liksom 
rädd för detta stora ord här. 

De hade icke hunnit hem när Jean 
kom från sitt arbete. Det var för
sta gången något sådant hänt, ooh 
han stod på tröskeln och såg in i 
det tomma rummet med en känsla av 
att det på en gång var så stort och 
så trångt. Tankarne liksom störta
de sig över honom medan han gick 
in och tände ljuset och satte sig i 
hennes länstol. Sådant var hans liv 
nu: så fruktansvärt trångt med detta 
enahanda arbete och ändå stort, ty 
han arbetade icke 'bara för sig själv. 
Han kände det: däri låg något stort. 
Han kom att tänka på en sats han 
en gång tryckt inom citationstecken, 

och som då försatt hans själs strän
gar i dallring: "Gud är kärlek". — 
Endast en gång i sitt liv hade han 
fått den satsen att trycka, och aldrig 
varken förr eller senare hade han 
sett den. Vem är då Gud? Allt 
skulle kanske kunna förklara sig 
sjä'lvt -utom två ting: livet ooh kär
leken. Men dessa två vittnade för 
honom om Gud. Om det inte funnes 
en Gud, hur skulle det då vara -möj
ligt att han vore gatuarbetare — 
för att skaffa föda och husrum åt två 
andra varelser, som han icke känt 
och vetat av för fyra år sedan ! Och 
att han fann sig rikligt belönad och 
styrkt sedan han med tunga steg 
klättrat fem trappor upp och kände 
en liten barnhand mot isin kind! Det 
där, det var icke ett verk av det 
stockblinda och dövstumma ödet — 
det var ett verk av Gud. 

En plötslig ångest föll över ho
nom — var kunde hon ooh barnet 
vara! Hade något hänt dem! 

När Sophie äntligen kom med lilla 
Aimée, var han i ett sådant tillstånd 
av upphetsning, att hon förskräckt 
stammade fram en bön om förlåtelse. 

Åh, han måste fara fram vackert 
med henne! Allting är skört — li
vet — en dröm — om ond eller god, 
så är den snart förbi. Han började 
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tala med henne om det — om att 
det inte gjorde så mycket om livets 
dröm icke alltid varit lycklig 
blott de en gång tillsammans fmf?e 

vandra in i det fulla solljuset av ® 
ny dag — eller ännu skönare. 
"väcka morgonrodnaden med el1 n> 
visa". — Det där var icke hans egen 

tanke, det visste han. Men den var 
vacker, och han sade den till hen 

som han älskade. 
Hon log litet oförstående, ® , 

hon började syssla med deras må^ 
Han såg på henne och viss e ic 

om han skulle vara glad eller e ^ 
vad över att hon levde sa • 
nuet, att hon aldrig gjorde s1®.^ 
gra tvivlande frågor, att !ion ^ 
önskade en förbättring ens i e ^ 
konturerna av deras liv. I an 

i detta ögonblick liksom e s 

blygsel över att han ännu ic e ^ 

kats finna ett rikare inn w 
större arbetsfält — han a< e J . 
got att leva för! Ooli lag <ar 

f 
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Den interallierade kontrollkom-
lissioaien är nu färdig med sin be
rättelse'; över alla försummelser som 
Tyskland skulle gjort sig skyldigt 
(ill ifråga om den avrustning, som 
«igt \Tersaillestraktaten ålegat det. 
Det vill synas, som om man haft 
svårt att leta reda på några verkli
ga och påtagliga brott mot överens
kommelsen, men man tycker sig se 
hemliga och onda anslag över vällt, 
i det tyska riksvärnets organisation, 
i den akademiska ungdomens sam
manslutningar o. s. v. De franska 
tidningarna framhäva, att vad man 
särskilt» måste ta hänsyn till är den 
krigiska, och mot Frankrike fientliga 
udan hos det tyska folket. 

Den engelska pressen förfäktar 
energiskt åsikten, att Tyskland med 
minsta möjliga tidsutdräkt bör få 
veta i vilka avrustningspunkter det 
brutit och att, så fort rättelser här-
stinnan blivit gjorda, Kölnzonen och 
Mrområdet skola utrymmas. Det 
finns på engelskt håll ingep sympati 
fer tanken att Kölnzonens ockupa
tion skall sammankopplas med frå-
Sän om skydd för Frankrike mot ett 
eventuellt tyskt hämndekrig. Det är 

'bekant engelska trupper som stå 
'denna zon. 

är det ett franskt ön-
arv stor betydenhet att Köln-

^nen alltjämt skall undanhållas 
tyskarne. över detta områide går 
nämligen järnvägspulsådern mellan 
Frankrike och de franska trupperna 
1 Ruhr. Man tror, att den franska 
geringen under trycket av folkopi-
®wnen skall tillgripa en förhalnings-
Polit.ik och med alla möjliga medel 

forma engelsmännen att stanna 
var i Kölnzonen. Dessa planer gil-

35 emellertid icke inom det franska 
^ahstpartiet, vilket vill utrymning 

•kt ifrågavarande området sna-
tls^ möjligt ooh överhuvud taget 

rsitåndspolitik gentemot Tysk-
Herriots regering, som är vän-

r<Klikal är för isin maktställning 

lägga. Kapitalet skickas på omvä
gar ut ur landet för att undgå den 
hotande beskattningen. 

Preussen har fått sin nya regering, 
vars ställning dock betecknas som 
synnerligen svag. Den stöder sig på 
de borgerliga vänsterpartierna och 
har till avgjord motståndare den sam
lade högern. 

En allvarlig schism har utbrutit 
-mellan Tyskland och Rumänien. Det 
sistnämnda landet fordrar att Tysk
land skall inlösa de banksedlar som 
tyskarne till betydligt belopp läto 
den rumäniska Tiksbanken trycka, 
då de under kriget höllo landet ocku
perat. Versaillesfredstraktaten, som 
ju innesluter den allmänna uppgörel
sen mellan de krigförande staterna, 
upptar emellertid icke detta krav 
varför Tyskland också anser sig kun
na tillbakavisa det. Spänningen 
mellan de båda länderna växer dag 

för dag. 
Det framhålles i världspressen, att 

det tidigare omnämnda rysk-japan-
ska avtalet icke är så omfattande och. 
med hänsyn till "den gula faran", 
så hotande som man velat göra tro
ligt. Emellertid förebådas i detta 
avtal en traktat, som torde komma 
att bli a.v mycket stor betydelse. 

I Finland har presidentval ägt 
rum. Den valde är landshövdingen 
i Viborgs län L. K. Relander, agrar. 
Valet avgjordes i högerriktning ge 
nom de borgerliga partiernas sam

verkan. 
Spanjorernas ställning i Marocko 

är dålig. En amerikansik tidnings
man, som besökt de platser där de 
spanska trupperna kämpat mot infö
dingarne påstår, att de förstnämn
das. förluster i människoliv äro 
mångdubbelt större än vad som med

delats. 
Den persiske ministerpresidenten 

Reza Khan har hos landets parla
ment utverkat åt sig en utsträckt 
maktbefogenhet tagen från rikets 

heriskare schaben. 
Italiens diktator Mussolini är sjuk 

influensa, vilken sjukdom åter går 
sitt segertåg genom världen, lyck
ligtvis icke alltför ondartad till sitt 

väsende. 

Vårnatt. 
(Ensam otb eit inattblå ruta 

ser jag ut i tysta natten, 

ut i nattsoal lanbsfapsoärlb; 

I]ör ett brus från fjärran oatten, 

sfönjer ljus ifrån en sfuta, 

çjlibanbe på oFänb färb. 

Üntm ifrån faFelbällett 

glimma fölen mntrigt röba. — 

Dinter än fyärimte rår. 

Doft an lacfniol i fr>ällett, 

, isens ljub så tinat spröba 

carsla bocf om üäyt oel] r>år. 

Det är morgonliüets sista 

tnefan — första sträcfning 

ifrån ro tili fraft. 
€ib, bå alla isar brista, 

tib ao üäcfanbe od} oäcfning, 

tib an san od) saft. 

(Dd) jag fänner bur bärinne 

isar brista upp od) brioa 

fyän rneb glömsfans flob. 

Känner, l|uru tib är inne, 

gåootib, bå Ud Dill gina 

Ht? nteb eget bjärteblob. 

Pårnatt, i big löften ljusa, 

ltnb ers amma genomtona 

allt, som Ito od) attba bär. 

Safta jublanbe be brusa 

biibet, sont sfall allt försona : 

(Eoigt, enigt Höet är! 

I. H. 

! r°ende av socialisterna. Undan-

de regeringen sitt stöd är dess 
11 oundvikligt. 

k*rankrikes finansläge är f. n. be-
^raersamt. Francen faller och va-
^Priserna stiga. De besittande klas-

jj a frukta nya och betungande 

till *r' v^a regeringen av hänsyn 
ku, Sllla sociabstiska vänner skulle 

na finna sig föranlåten att på-

Man älskar hos flickan vad hon 
är och hos ynglingen vad han lovar 

att bliva. 
J. W. v. Goethe. 

Blott ett trångt hjärta växer icke, 
men ett stort blir större. Det förra 

göra åren allt trängre, 

vidga 

aren 
de ut. 

det senare 

Jean Paul. 

Ingenting är vanhederligare än en 
gammal man, som icke kan fram
visa något annat bevis för att han 

levat länge än sin ålder. 
Seneca. 

Vad är isorgen?—• En ocean. Vad 

är glädjen? — En droppe däri. 
A. Petöfi. 

6n fallen tdol. 
Han är en herrgårdsgosse och bara 

fyra år. 
En liten dalmas med äppelröda 

runda kinder, ljùsgult hår och stora 

blåa ögon. 
Han är tokig i hästar. Näst far 

och mor och bror älskar han därför 
kusken Efraimson. 

Far är ju i en klass för sig, men 
därefter kommer Efraimson som den 
högsta och yppersta representanten 

för det manliga släktet. 
Han är helt enkelt underbar. Han 

för kommandot i det stora stallet, där 
lille Bengt travar tätt efter honom 
in i spiltorna till de väldiga hästar
ne, på vilkas breda glänsande rygg 
han ibland, hisnande av lycka, lyf

tes upp. 
Efraimson kör också de granna 

fuxarne för vagnen, och Bengt får 
ofta sitta bredvid honom och hålla i 

tömmarne. 
Allt vad Efraimson gör är väl 

•jort. Bengts blick vilar med out
säglig beundran och dyrkan pa det 
gamla väderbitna ansiktet med de 
buskiga ögonbrynen och den gråa 

korklippta mustaschen. 
Och när han leker för sig själv, 

försöker han vara alldeles sådan som 

Efraimson är. 
Just nu är han ute och åker. Han 

sitter i salongen på en liten stol 
framför vilken tva små trähästar 
ystert sträcka i. väg. Han är all
deles röd och upphettad av spännin
gen • och den svindlande farten där 
han stund efter stund sitter alldeles 
stilla med händerna omslutande de 
tunna tömmarne och den lilla piskan. 

T rummet befinna sig far och mor 
och några av deras vänner. De ha 
förstulet roligt åt pysens stilla lok. 

Nu säger far: 
— Såå, du är ute och kör som 

Efraimson. Då kan du väl också 

tala Nås-språk som han? 

Bengt är genast med på leken. Ut 
trycket i hans ansikte blir ännu me
ra Efraimsonskt, spänt och allvar 
ligt och den lilla tungan putar ut 
underläppen just på det ställe, där 
Efraimson brukar ha sin tobaksbuss 

inlagd. 
Då händer det! 
Lille Bengt drar ihop sina ljusa 

ögonbryn så gott han kan, spottar 
utåt golvet, manar med piskan på 
vänsterhästen, som är litet trög, och 
brummar: — Jävvla kamp! 

Ingen säger något men far, stor, 
väldig, ung och god reser sig upp, 
lyfter Bengt på armen och går in 
med honom i ett annat rum. 

Han håller pilten litet ifrån sig 
och ser honom milt och allvarligt an: 

—• Så säger man inte. Det är 

inte vackert att säga så. 
Bengt «varar icke. Far och son 

blicka in i varandras ögon. Det är 
som om något rörde sig i den lilles 
själ. Det är en kunskap han omd-
får som gör honom mycket-, mycket 
ledisen. Tårarne välla iipp i hans 
ögon, han slår armen om faderns 
hals och gråter med ansiktet mot 

hans axel. 
Det dröjer länge innan hans 

snyftningar upphöra och fadern kan 
ställa ner honom på golvet. 

Pilten är icke densamme som nyss. 
Han förstår för första 'gången i sitt 
liv att stora människor inte alltid 
äro att lita på, han förstår att han 
bedragit sig på Efraimson, att det 
hos denne finns sadant som inte är 
vackert och som man måste akta sig 

för. 
Aldrig mera skall hans ögon meid 

outsäglig beundran ooh dyrkan vila 
på Efraimsons gamla ansikte. Han 
skall se på honom med undrande be-
drövade ögon eller med en kritisk 

och kall blick. 
För stackars Efraimson skall det 

hela vara en gåta. Han vet ju inte, 

att han är en fallen idol. 
Crayon. 

Pauline Brunuiö. 

PAULINE BRUNIUS. 

Morgon, middag, afton", så heter 
italienaren Niccodemi's vackra teater
stycke, från vilket ovanstående bild 
är hämtad. Den unga Grazia gör 
sin entré omfladdrad av dimblå slö
jor, lätt och isinabbfotad som en fly
ende dryad — én bild av betagande 
poesi. I stegrad takt ger skådespe
lerskan sedan en livlig och lättrörd 
kvinna, alltmer verklig och mänsk-
lig. 

Det har blivit sagt, att Dramatiska 
teatern just nu har alltför många 
primadonnor. Där finns också verk
ligen en hel rad kvinnliga första-
rangskrafter, som säkert i alltför 
långa mellanrum tvingas att törsta 
efter rampljuset. Svenska teatern har 
en, en oomtvistlig: Pauline Brunius, 
en konstnärinna, som tycks ha en 
riklig mängd strängar på sin båge, 
kanske ännu flera än vi nu veta om. 

Pauline Lindstedt är Stockholms
barn, och när hon började sin utbild
ning i dramatisk konst, hade hon den 
förmånen att få till lärarinna Lotten 
Dorsch, som ej endast var en utmärkt 
skådespelerska, utan även ägde en 
framstående intellektuell begåvning, 
som bör ha gjort henne högst lämplig 
att undervisa. Den unga eleven kom 
först till Olympia, som sedan blev 
Östermalmsteatern; jag minns henne 
där som Birgit i det gamla sagospe
let "Ljungby horn". Hon var sedan 
en tid fäst ,vid Dramatiska teatern, 
så några år vid Svenska, som hon 
sedan fast tillhört sedan 1912 — en 
redan tjugutvåårig teaterbana, under 
vilken hon utfört de mest skiftande 
roller: från Sigrid den fagra till Hed
da Gabler och något så modärnt isom 
Karen Bornemann, från den lekande 
Cyprienne i "Låtom oss skiljas" till 
den imponerande Katarina II och den 
åldrande drottning Elisabet, från den 
förgrämda Alice i "Dödsdansen" till 
nu senast, när Svenska teatern i des
sa dagar firat sin 50-årsfäst, den klo
ka och livliga Lovisa Ulrika i Au
gust Brunius' stycke "Dalin och 
drottningen". Även rent komiska sa
ker ligga inom hennes område, hon 
har utfört sådana med stor framgång, 
t. ex. fröken Spärling i "Det lyck
liga valet", och hon säger att just 
sådana mindre roller, skarpt teckna
de, roa och intressera henne. Men 
vad som redan länge väntat är tva 
stora ting -—- återigen vitt skilda 
Minna von Barnhelm och Kleopatra. 
En turné förberedes nu ganska snart, 
möjligen till påsktiden, Göteborg 

skulle besökas, pjäsen skall bli Gé-
raldys "Om jag vill" och Gösta Ek
man motspelaren. 

Det är i sanning svårt att säga i 
vilka roller Pauline Brunius lyckats 
bäst. Det finns i hennes spel, hur 
skiftande uppgifterna än äro, något 
klart och träffsäkert, som vittnar om 
det allvarliga studiet och konstnärs
blicken. En ung skådespelare yttra
de en gång, när det talades om hur 
viktigt motspelarens sätt är: "Att 
spela mot fru Brunius, det är som 
om man hade en säker hand som 
ledde en". Denna, gåva för samspe
let är det troligen som lett Pauline 
Brunius att även ägna sig åt regis-
sörskapets verksamhet. Hon har ny
ligen iscensatt "Carites' porträtt" och 
"Vad kvinnan vill". 

Favoritrollerna? 
Jungfrun av Orléans, Hedda Gab

ler, Katarina II, Drottning Elisabet" 
— det är alltsammas ståtliga gestal
ter. Men så till sist nämnes såsom 
den käraste: Tora Parsberg. Och där 
ha vi det högvuxna i gestalten före
nat med det milda, skyddande och 
moderliga, och häri ligger orsaken, 
tror jag, varför konstnärinnan känner 
den vara sig närmast. Godheten — 
har ni sett hur sällan den återges från 
scenen? Skådespelerskor kunna va
ra skickliga och ge snart sagt allt an
nat, men inför den strandar alltför 
ofta deras konst. Louise Fahlmari 
kunde ge den, enkelt och dock så 
mänskligt stort. Pauline Brunius 
kan det också. 

Hilda Sachs. 

Härligt är endast det unga och rena, 
Skönaste fröjden är oskuldens fröjd. 
Ungdomens oskuld erövrar allena 
Livets förklarade strålande höjd. 
Ljuvaste drömmar om sällhet och 

ära 
Kronan av livet, o ungdom är du. 
Lycklig är den som i åldern kan bära 
Glad dina törnfria rosor ännu. 

K. A. Nicander. 

Nio gånger av tio är det över suc
karnes bro vi överskrida den smala 
klyftan mellan ungdomen och man

naåldern. 
E. Bulwer. 
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