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Det största 
urvalet av 
alla slags 

Barder 

Spannen 

Knappar 

etc. 

Sömmerskor erhålla rabatt! 

HERM. a-a 

Klädningar, 

Blusar och "Kjolar sys bäst och billigast i 
0. F. HÜLTBEROS BLUSAFFÄR, 

Husargatan 40. 
OBS.! Även egna tyger sys. 

sig nöjda med förklaringen, att deras 
andliga erfarenheter och.särskilt,'om
vändelsen endast skulle vara 'själsli
ga processer, vilka bringa nytt liv 
till etit i synden förhårdnat sinne och 
fullständigt omvandla detsamma, De-
rais erfarenhet säger dem i stället att 
det än Något eller Någon, .som di
rekt påverkar människaanden och 
förmår den att med fullkomlig för
tröstan överlämna sig själv till den 

osynlige frälsaren. 
— Om detta är sant, och det är 

min djupa, övertygelse, att det är 
sant, vårföre skola vi då avstänga 
denne vår hjälpare från våra krop
par endast därför att de äro mate
riella och lyda under vissa hälsans 
och hygienens lagar som vi kunna 

utforska? 
Om Gud är vad kyrkan -tror ho

nom vara, Skaparen, med kärlek till 
den värld han frambringat, en fader 
vårdande sig om sina barn, längtan
de elfter att ,ise oss heliga och lyck
liga, friska till kropp och själ, var-

I Vitiums FERROL 
== är det kraftigast aptitgivandc och mest stär-
== kände av alla moderna organiska järnpreparat. 
EE Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm-
== tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
EE största verkan. Dess angenäma smak gör att 
= det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 
g Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 
Fäs på alla apotek. 

Om Vitrums F err o 1 ej finnes på närmaste 
apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt) 

i burkar H 1 kr., 6 brk kr. 5:— îraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Hj. Landins Saft- <£• Fruktkon
servfabrik, Mosås. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 

Kungsgatan 55. 

Bråsth* 1,1 

Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

ü Vår försäljning av 
m barnvagnar växer 
H kraftigt år från år på 

grund av 
§ J  p r i m a  k v a l i t é e r ,  
jj eleganta modeller 

och 
• ytterst låga priser. 
HI I år är urvalet enormt 

av moderna 

( B a r n v a g n a r  

för skola vi då tro att han skulle 
vilja befatta sig med endast en enda 
del av oss, vår and'e, och icke med 
hela vår personlighet? 

Min bestämda övertygelse är emel
lertid att omsorgen om själen måste 
gå före omsorgen om kroppen. Mån
ga av de hjälpsökande sjuka ha för
bisett detta. De ha kommit utan tro 
och de ha icke blivit hulp.na. Även 
av verkligt troende (hava många icke 
återfått sin hälsa, men de hava dock 
mottagit kraft att bära sitt lidande 
och därigenom kommit i ett förbätt
rat läge även kropp stigen sett. 

Att utan tro på Guds makt hoppas 
på vederfående genom handpålägg-
ning av en annan människa är ingen
ting annat än vidskepelse. Resulta
tet måste bli därefter. Endast den 
verkligt troende kan träda i förbin
delse med den gudomlige hjälparen 
och undfå hans nåd. 

Så långt biskopen av Bradford! 
Mr Hickson, "helbregdagöraren", 

gör ett förtroendeväckande intryck. 
Han är en kraftig man, utrustad med 
strålande hälsa. Något överspänt 
finns alldeles icke hos honom. 

Han är varmt religiös från barn
domen, påverkad i denna riktning a:v 
modern. "Det var den rikaste av 

alla hennes gåvor." 
Mr Hickson förnekar bestämt att 

han i sig själv äger någon läkedoms-
kraft. Han känner sig vara endast 
ett redskap i den högstes hand. Han 
betraktar sig .som en Kristi lärjunge 
för vilken budet "att gå ut och göra 
sammaledes" (bota de sjuka och gö
ra de blinda seende) ännu gäller. 
Kyrkan har glöimt detta bud, tilläg
ger mr Hickson, har glömt det till 
sin egen skada. De nu anställda 
försöken gå nt på att berika nutids-
kyrkan med denna gamla betydelse

fulla verksamhet. 

Så står saken nu och dess utveck
ling är oviss men intressant. 

Pris från Kr. 

12:— J 
Besök vår utställning! 

A.-B. Bar 
Kungstorget 2. 
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Allmän bildning är nationens bil
ligaste försvarsverk. 

John Bright. 

Fruar! 
Vill Ni glädja Edra märt så köp 

S P I S B R Ö D  
frän 

Göteborgs Ångbageri 
ty det är främst i skörhet o. smak 

Röster. 

.Tag hade två unga damer på visit 
härom kvällen. 

O ja. De voro imycket, mycket 
unga. Så unga att de icke haft råd 
att skaffa sig en egen radio, men 
dock icke yngre än att deras hjärtan 
redan börjat tala. 

Och jag upptäckte snart för vem 
dessa unga hjärtan talade. Det var 
för en röst. En radioröst. En hallå-
manjs röst. 

.Tag vågar inte säga, vilken av 
hallåmännen, som härmed åsyftas. 
För allmänheten finns det ju minst 
en fyra à fem stycken. Men för dem 
fannis det blott En. 

De sut-to hela kvällen med lurarna 
för öronen och lyssnade tåligt på det 
ena numret efter det andra. — icke 
för numrens skull, idet förstod jag 
snart, utan för det mm kom emellan 
dem. Rösten nämligen — deras 
idols röst. 

— O, viskade den ena, är han icke 
så förtjusande, att 

Den andras ansikte • endast sken. 
Förklarat. 

— Att det bara finns en männi
ska, som kan tala så bedårande, kom 
det vid nästa paus. 

— Han måste vara mörk. sade den 
ena, mörk ocih lång och väldigt stilig. 

— Det tror inte jag, svarade den 
andra. Jag tror att han är ljus och 
blåögd och lik Gustaf ITT. O. Gustaf 
ITT, vet du någon stiligare kung i 
hela svenska historien! 

— Tyst — nu — —• Nu! 

Det blev knalltyst några ögon
blick. Därpå bevittnade jag hur de 
unga damerna i plötslig, oemotstånd
lig hänförelse grepo och kramade 
varandras händer, medan ett: Oh! 
Oh! steg ur djupet av deras hjärtan 
•till hänryckningens obeskrivligaste 
tonlägen. 

Jag satt och läste tidningen och 
undrade, om jag någonsin varit på 
det där sättet. Min abstraktaste för
älskelse i tonåren var ett porträtt i 

I dessa, såväl silkestr. av god. kvalité, 
skaft. Bliva användbara även i lågskor, 

som andra, isättas nya fötter av strump-
Pris från 50 öre pr par. 

Fru BERG, tel. 20282. 

Berger's 
C H O K L A D  
(ren choklad samt mjölkchoklad 
i olika former såsom kattungor, 
pastiller etc.) packad i kart. om 

1,5 kg., pr kart. 6.50. 
Ny sändning äter inkommen hos 

C. Y. HELANDER & Co. 
Telefoner : 

1389, 5318, 11719, 4310, 1715 

„ NORDISKA 

"Adelsbänken 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
125 AVDELNINGSKONTOR 

c-Använd 

CEMEBOS 

vid matlagningen. 

Klumpar sig icke @ 

en fotografilåda på Kungsgatan, som 
jag gick och tittade på varenda dag 
en hel termin i den fasta övertygel
sen: Han eller ingen! Och när por
trättet en sommardag mellan termi
nerna var borttaget nr lådan och där
med alla spår till det okända origi
nalet för alltid avlägsnat, gick jag 
hem och satte mig på en hattask i 
en garderob och grät bittert. 

Men det var ändå ett porträtt! 

— Godnatt, du underbaraste bland 
människor! hör jag en flickf ört just 
röst därinifrån. 

—• Godnatt, mitt hjärtas kung! 
vidtar högtidligt en annan. 

Och kort därpå stå två mycket 
unga, bobbade damer, med raka ben 
under veckade kjolar framför mig. 

— O, vad fröken är lycklig som 
har sin egen radio och får höra hans 
röst varje kväll, säger den ena suc
kande. 

— Tror inte fröken att han är 
lång och mörk och väldigt stilig? 
frågar den andra. 

Jag har på omvägar fått ett, jag 
vet ej hurupass tillförlitligt, men 
dock något annorlunda porträtt av 
Rösten. Men jag vill icke störa deras 
illusioner, utan svarar: 

— Åtminstone tror jag att han är 
väldigt sympatisk. 

Jag nästan stötes omkull och ett 
par magra flickarmar tryckas mot 
min nacke och hals. 

F Ö R M Y N D A R E M E D E L , 

vi lka enl igt  lagen av den 27 juni  1924 skola för 

räkning nedsättas i  bank, mottagas t i l l  vård och förv 

myndl ing s  

altning. 

— 0, vad fröken är enig och bus
sig, kommer det med hjärtats över

tygelse. 
Och några minuter senare troppa 

två nöjda backfischar på spikraka 
ben utför min trappa. 

O ja, två mycket, mycket unga 
backfischar på mycket, mycket spik
raka ben gå hem för att dryfta och 
drömma om. sitt livs första tidsen
liga förälskelse —• en radioröst. 

Ragna Paters. 

I d e a l e t  
för varje kvinna är skönhet. 

fetänk att vårt 0m. 

ytl,ga klimat krä. 

ver en omsorg 

förståndig 
hudvard för att g|. 

hålla en mjäll 0c(i 
vacker hy. gtt gr 

känt och effektivt hud' 
försköningsmedel är 

Y v Y - t v å l e n  

Pris 1 kr. 
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Crasiga strumpor. 

Vilken sorg när en dag alla paren 
aiv våra favoritstrumpor i silke, ylle 
eller annat äro utgångna. Ingen 
stoppning skyler vidare att hålen re
dan gå över skokappan. Det finns 
ingen annan råd än att kassera dem. 
Tror man. Men fru Berg, tel. 20282, 
säger att det icke behövs. Hon re
staurerar för en ringa penning våra 
gamla strumpor genom att sy nya 
fötter av gamla, skaft i dem så fint 
och behändigt att lagningen icke 
märks ens i lågskor. Vi rekommen
dera och hänvisa i övrigt till annon
sen. 

Studiehemmet Nordgården 

anordnar en 

F Ö R S Ä L J N I N G  
till förmån för sin verksamhet å Marga
retaskolan, Parkgatan 2, onsdagen den 11 
och torsdagen den 12 mars, båda dagarna 
med början kl. 12 midd. Lämpligt tillfälle 
till inköp av sommarkläder för barn. Påsk
bord. Kaffe och té serveras. 

HÄLSNINGSORD onsdag kl. 12 middag 
av pastor Sigurd Westman. Ämne: Vem 
är bildad? Samma dag kl. 7 e. m. SOLO-
SANG av pastor Knut Ericson. Torsdag 
kl. 5 e. m. KORT FÖREDRAG av författar
innan Jeanna Oterdahl: "Himlaprinsen, en 

svensk Franciskusgestalt". Kl. 6,30 e. m. 
SANG TILL LUTA av folkskollärare Otto 
Carlén. Därefter auktion på möjligen över
blivna varor. 

Var och en som inser studiehemmets be
tydelse, må genom gåvor och inköp främja 
dess ändamål. Sprid underrättelsen om 
denna försäljning. 

Kontanta gåvor kunna insändas under 
adress: Studiehemmet Nordgården, Spann
målsgatan 6, tel. 11251. 

BREVLÅDA. 
Enkel, Olärd Kvinna. Vi 

för den vänliga skrivelsen och hop
pas med Eder att alla förmildrande 
omständigheter skola bidraga till en 
så gynnsam utgång som möjligt. 

M. R—g. Vi kunna omöjligen 
göra ett uttalande i denna sak på, 
grund av de erhållna upplysningar

na, sa länge inga personliga garan

tier i de respektive fallen lämnas för 
deras absoluta vederhäftighet. 

I ar för't Otaliga kvinnor göra sig-
eller rättare .sagt tiden samma före
brående fråga, men när det gäller 
ser det ut som om ingen skulle våga, 
lämna svaret. 

T. Y—g. I)en kommer, den kom
mer! Men vad stort sker. sker tyst, 
och stundom långsamt. Tack i öv
rigt för det varma intresset. 

Ellen R—s. Med nöje! Adres
sen meddelas efter den 10 d:s pr 
tel. 18070. 

Mary C—d. Jo, vi ht, verkligen 
funnit ett utomordentligt stort in
tresse för dessa frågor och se därför 
gärna att Ni insänder Edra intryck 
från likatänkande kretsar i världs-

metropolen. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUNGSGAT. 17. reu 3658 K0mAT.13.rcL 5167.) 
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med själ och hjärta åt lyssnarekallet. 
— Ovärderligt material! — mumla
de han för sig själv. 

— Jag har verkligen aldrig tänkt 
på saken på det sättet, sade Elise 
långsamt. 

— Nå, men tänk på det sättet nu, 
envisades hennes syster. Du stiger 
upp — skall vi säga klockan sju? Vad 
gör du sedan med hjärna, hand och 
hjärta hela dagen? 

— Jag — jag sköter hemmet, vet 
du väl! — värjde sig Elise. 

— Eldar du? Lagar frukosten? 
Tvättar och stryker? 

— Nej, naturligtvis inte. Det var 
ett av skälen varför Hugo väntade. 
Han -sa' att hans hustru skulle inte 
vara hans tjänarinna, citerade fru 
Maxwell stolt., 

— Jag ser. Nå vad gör du då? 
— När barnen voro små, hade jag 

naturligtvis mer att göra än nu, na-
turligvis — både natt och dag. 

— Hade du ingen sköterska? 
— Nej, det hade vi inte råd till. 

Dessutom föredrog jag att själv sköta 
mina barn — det är en moders he
liga plikt, anser jag. Och ett nöje, 
tillade hon. 

Irma såg på sin syster med öm 
sympati. Hon höll alltför mycket av 
henne för att påpeka, att för uppfyl
lande av denna heliga plikt hade hon 
icke förberett sig, teoretiskt eller 
praktiskt, och att hon vid dess upp
fyllande förlorat 50 proc. av sina 
barn. Det skulle ha varit grymt och 
till ingen nytta. 

— Låt oss hoppa över barnen, 
Elsie. Din yngsta är nu femton. Un
der de senaste tio åren ha de ej tagit 
mycket av din tid. Säg nu vad du 

gör med dygnets tjugofyra timmar, 
åtta till sömn, en till toalettbestyr, 

två för tre måltider — återstår tret
ton. Vad gör du för dagsverke på 
tretton timmar? 

— Nej, det är inte möjligt, prote
sterade Elsie. Du måste räkna fel. 

Irma tog fram papper och blyerts: 
— Hur dags stiger du upp — kl. sju? 

— Jaa, medgav hennes syster nå
got tveksamt. 

— Klockan halvåtta, skrev Irma. 
Frukost klockan åtta? 

— J a. 
— En timme att äta den? 
— Nej, bara en halv — barnen 

måste komma iväg, likaså Hugo. Yi 

är alltid färdiga halv nio. 
— Hur dags är lunchen? 
—- Klockan ett — den tar inte 

heller lång tid — barnen ha brått
om — låt oss säga en halvtimme. 

— Och middag? 
— Middag klockan sju — Hugo är 

ofta sen. Jag skulle vilja ha mid
dagen halv sju — för kokerskans 
skull — men den är sju. 

— Nu min kära syster har du att 
redogöra för tiden från halv nio till 
ett och halv två till sju, nio —- tim
mar. Efter middagen är du ledig. 
En god arbetsdag — vad gör du med 
den? 

— Tio timmar! Elsie vill inte 
medge det. 

— Tio timmar — dina egna siff
ror. Jag skall skänka efter en halv
timme efter frukosten och en efter 
lunchen — just att slöa i, läsa en tid
ning eller så, återstår nio. Nå, Elsie, 
sjung ut! 

Elsie sjöng ut en smula hett. 

— Man kan inte mäta upp ett 
hems skötsel på det sättet — i tim
mar. Ibland är det en sak, ibland en 
annan. Det är alltid något att göra 
— alltid! Och så glömmer du en 

sak — visiter — och att jag går ut 
ibland. 

— Motion — det lämna vi en tim
ma till, skrev Irma. Du promene
rar nog inte mer än en timma om da
gen, eller hur? , 

— Jag menar just inte promenader 
— det har man inte mycken tid till. 

Jag menar visiter och så — gå i af
färer — göra uppköp. 

— Har du någon idé om hur mån
ga timmar om dagen — eller i vec
kan — du gör visiter eller går i bu
tiker? 

— Nej, det har jag inte. Det är 
omöjligt, säger jag dig, att räkna ut 
det i siffror pä det sättet. Och så 
när barnen kommer hem måste jag 
vara tillhands. Som om hon fått en 
inspiration lyfte hon stolt sitt hu

vud : Det är just vad ett hems sköt
sel innebär att alltid vara där ! 

— Jag ser, sade Irma och anteck
nade. (Detsamma gjorde lyssnaren 
bakom gardin). Jag skall inte plå

ga dig med timmar, barn, det är tyd
ligt att du aldrig i ditt liv gjort upp 
ett schema — mycket mindre följt 
ett. Har du någonsin gjort upp en 
hushållsbudget? Och fört räkenska

per? Jämfört med andra husmöd

rar, så du vet om ditt hushåll är dy
rare eller billigare än deras? 

Elsie rätade på sig med en något 
förnärmad min : 

— Jag är viss om att ingen kan 
vara mera ekonomisk än jag. Hugo 

säger alltid att jag är en god hus
hållare. Jag syr ofta mina och Bet
tys hemklänningar själv, och jag 
passar alltid på realisationer 

— Men varken du eller Hugo vet 
något bestämt om hur hushållskost

naderna ställer sig i jämförelse med 
andra familjers i samma förhållan
den ! 

— Jag skulle vilja veta vart du 
vill hän, Irma. Nej, det vet vi inte. 
Och när Hugo är nöjd och jag är 
nöjd, så vet jag inte vem det angår? 

— Inte mig, medgav Irma godmo
digt. Förlåt mig, kära du, om jag 

sårat, dig. Jag ville bara ha reda på 
ditt liv för att jämföra det med mitt. 
Låt oss följa ett nytt spår. Säg mig 

— har du underhållit din fysiska 
kultur? 

(Forts.) 

BröslRäramoIlen 
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A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
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stolsitsar, sänggavlar etc 

utföres billigt. 

BORSTAR alla slag säljas hilligt. 

Tel. 236, 11513. 
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Kvinnornas TidninB 
på namnsdag©11* 

Presentkort säljas på tidninj\"S 

it Tel. 180<" 
exp. Magasinsgatan \L-

Den mindre kraften utha 
ft 

vänd är lika med en » or ^ ^ 

G. W. " ' 

Uo 11. 5:te årg. 

Blusen 

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

tvättas med 

Gummans 
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» sista sidan 20 öre pr mm. 
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Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBEBG. 

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

|andskr3nika i sammandrag. 
vad vi förlorat. Av Marie 

In »'emau. 
Ett" ok och ett 2issel>>- Av Margareta 

Heijket 
(Hömska människor. Av Eagna Peters. 

Godtrogna kvinnor. 
Kvinnlig solidaritet, 

œond. 

Teater. 
Döden en 

livet? 
Farsan» ooh »Morsan». Av 
Vårstormen. Av Crayon. 
.pen korta berättelsen» 

JfacMillan. 
»Stackars Irma". Av Charlotta Perkins 

Gilman. Il-

Av Virginia Ray-

näitfri skilsmässa från 

Av Edith 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. »la år Kr. 3: 50. «/4 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

UdandsKröniKa 
i sammandrag. 

På sin resa till Folkförbundets 
låifemöte i • Genève har engelske ut
rikesministern Chamberlain gjort 
ett uppehåll i Paris, där han konife-
iraat både med republikens presi-

if.(t M. Doumer.gue, och med kon
seljpresidenten M. Herriot. 
Diskussionerna hava varit av 

iemlig natur, och den offentliggjor-
kommunikén rörande det viktiga

ste samtalet, nämligen mellan 
Chamberlain och Herriot säger en-
ast, att de båda statsmännen under 

hjärtliga former dryftat de utrikes
politiska problemen, särskilt den 
outslitliga franska säkerhetsfrågan. 
Överläggningen, som varit av endaist 
förberedande natur, kommer att 
äterupptages, då engelske utrikesmi
nistern på hemresan från Genève 
åter passerar Paris. 

Hur pass hjärtligt tankeutbytet i 
verkligheten varit undandrager sig 
ett bedömande, men känt är att sam
örståndet just nu iake är det allra 

teta mellan England och F rankrike. 
I en utrikesdebatt härom dagen 
engelska underhuset förklarade 

Chamberlain, att Europas ständige 
wh farligaste fiende är den osäker-
tat, som råder över allt och bindrar 
tel kommersiella och ekonomiska ut-
fecklingen. Säkerhetsfrågan är där
för av ofantlig och överhängande be-
Welse och en isnar läsning måste 
ai%abringas. 

Aven om affärsintressena icke spe-
samma roll för Frankrike som för 

Eiigland, så är man dock på franskt 
i Miarterad av krigsfruktan, vil-

att underskriva den engelske 
l,trikesminiisterns uttalande. Vad 
®an å ömse sidor om Kanalen icke 
,in enas om är formen för 'Säker-

ejsfrågans lösning. 
England ställer sig välvilligt, men 

Jankrike avvisande till det tyska 
^slaget om en överenskommelse 
»dian Tyskland, England, Frank-
tllie- Belgien och Italien, vilken 

från det tyska moderlandet och sto
ra, landområden med tysk befolkning 
inlemmats i Polen." 

Icke häller i militärt hänseende 
ger, anser man, den av Tyskland fö
reslågn a, fem - maktsö v er enskoim mel -
sen Frankrike tillräcklig säkerhet. 
Man önskar den ersatt av eller kom
pletterad med en separat militäral
lians mellan England, Frankrike och 
Belgien, ett projekt som icke finner 
sympati på något engelskt håll. 

Vad övriga intresserade makter 
angår så kan, givetvis, Tyskland al
drig gå in på att garantera gränsen 
mot Polen. Detta, land i sin ordning 
protesterar häftigt mot tanken på en 
gränisrevidering och mot att lämnas 
utan skydd mot Tyskland av de al
lierade makterna. Belgien torde va
ra villigt att i samförstånd med Eng
land stödja, det tyska förslaget. 

Hela denna fråga vilar emellertid 
medan rådsmötet i Genève pågår. 

Även där äro utomordentligt vik
tiga problem under behandling. • 

Det s. k. Genèveprotokollet, Folk
förbundets förslag till en allmän 
överenskommelse (Tyskland icke 
.medräknat) om upprätthållande av 
freden och om gemensamma straff
åtgärder mot varje fredsstörande na
tion, detta förslag kan anses avlivat. 
England kommer under inga förhål
landen att binda sig vid denna rpakt, 
vilken, om den ratificerades, skulle 
sätta Folkförbundet över parlamen
tet och, som de engelska tidningarna 
med hanm i stämman uttrycka det 
"göra den brittiska flottan till slav". 

Bland andra frågor som stå på 
Genève-programmet är Tysklands 
upptagande i Folkförbundet, Polens 
maktställning i fristaden Danzig 
m. m. 

I Tyskland rustar man sigjför pre
sidentvalet. Socialdemokraterna ha 
förklarat att republikens president 
även i fortsättningen måste uttagas 
ur deras parti. Även de övriga par
tierna uppställa egna kandidater i 
första valomgången, vid vilken man 
sålunda endast försöksvis mäter sin 
styrka. Själva avgörandet kan vän
tas först vid andra valomgången. —-
Riksipresidentsibefattningen upprätt-
bålles tills vidare av riksrättspresi
denten Simons. 

Den engelska högerns planer att 
genom en lag hindra arbetarpartiet 
att inom fackorganisationerna uttax
era medel för socialistiskt partiända
mål har skrinlagts. Man hotade 
nämligen på arbetarehåll att be
svara en dylik aktion med general
strejk. 

Turkiet som bar ett uppror åt det 
hållet samlar stora truppmassor _ i 
närheten aiv Mossulomradet, till vil
ket det liksom England har stort be
hag för 'de rika ol.iekällornas skull. 
Nu meddelas, att England likaledes 
dirigerar stora truppkontingenter till 
platsen i fråga. Vad allt detta kan 
•leda till vet man icke. 

Vad vi förlorat. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

® llHe garantera upprätthållandet av 
611 Svarande fransk-belgiska grän-
,tt mot Tyskland, men däremot 
^mna frågan om den tyska ostgrän-

öppen i och för en eventuell men 
^ treidlig väg åvägabragt revidering 

Srättsbostäm,melserna. 
ngland anser att det tyska för-

L?? * hfy? grad beaktansvärt ooh 
Jä-nt av en grundlig omprövning, tnpn r, : 'J" 

ställ mnkrike finner det otillfreds-
a®de. Man vill icke tillåta nå-

^JV^telse i fråga om den tysk-
de]i\a vilken dock i läng-

ar fullständigt ohållbar —• Ost-
!>sen har 

-Orridori en 
ju genom den polska 
till Danzig avskurits 

Den märkvärdiga snabbhet, med 
vilken kvinnor tänka, fördunklas av 
det eländiga, föraktliga, förvända sy
stem som kallas deras uppfostran, i 
vilken :m,an omsorgsfullt undanhåller 
dem värderika ting och omsorgsfullt 

lärer dem obetydligheter. 
H. T. Buckle. 

Omedelbar åskådning verkar vid 

uppfostran mycket kraftigare än be

rättelser. Synnerligen verksam är 

den rådande tonen i en familj i ont 

som i gott. 
A. Niemeyer. 

Varje epok har sin livslögn. Vår 
epok har gjort framåtskridandet till 
sin. Ekonomiskt, tekniskt, kultur
ellt ha vi tagit jättesteg framåt. Alla 
avstånd äro 'upphävda och förut oa
nade möjligheter att se och höra allt 
ligga numera inom ramen för ett 
människoliv. Expresståget för oss 
på ett behagligt sätt genom vid
sträckta länder, lyxångaren bar oss 
snabbt ifrån kust till kust och genom 
flygskeppet kunna vi såsom genom 
ett trollslag förflyttas från en ori 
till en annan. Och radion slutligen, 
detta under över alla, kan göra vem 
som helst av oss till 'Världsmedbor

gare på en kväll. 
Skenbart äro vi utomordentligt 

gynnade. Välståndet är mera all
mänt än någonsin. Vi bebo bättre 
bostäder, kunna förse oss med ele
gantare kläder och skodon, och över
huvud ögonblickligen få varje da
gens behov fyllt. Det är en ända
målsenlig skön och behaglig värld vi 
med vårt snille och arbete inrättat 
åt oss. 

Och så långt är allt ganska gott. 
Men vi, själva? Äro också vi, som 
njuta av alla dessa fördelar intelli
gentare, .skonare, behagligare och me 
ra upplysta än de generationer före 
oss, som. aldrig sett ett flygskepp, 
aldrig njutit av lyxen i en av ocea
nens flytande städer, och aldrig sut
tit och följt världens händelser i en 
radio? 

Det ligger ett hus någonstans på 
en vacker gata i en stor stad. Det 
har alltid varit något särskilt med 
det där huset. Ingen annan bygg
nad bar haft så skinande fönster, 
så bländande vit fasad, så vackra 
blommor. Och när den snidade por
ten fordom vände sig på sina gång
järn för en högrest åldring med snö
vita lockar var idet som om husets 
ande själv trätt ut med honom. Ty 
sådana måste ju invånarna se ut i 
detta bus, nobla, förfinade, adlade av 
hjärtats ooh själens kultur. Något 
på en gång vördnadsbjudande och 
vördnadsfullt. Blickens uttryck vitt
nar om glatt förtroende till den värld 
han träder ut i. Det är en värld av 
medmänniskor. Han går trygg och 
leende sin väg fram, isolen leker mel
lan träden, han hälsar bekanta, tryc
ker vänners händer. Det är återske
net från en lycklig värld som vilar 
ljust och lugnt över hans blick, då 
ban slutligen träder in på sitt kon
tor och möter en stämning av flit 
och förnöjsamhet därinne. 

Nu skina icke fönstren längre så 
blanka i det gamla huset, fasaden 
ser vittrad ut och blommorna äro 
borta. När den dammiga porten vän
der sig på sina gångjärn störtar en 
man ut, nervös, uppriven, med 
oimoTgnade ögon och jäktad blick. 
Han suddar med händerna över rock
krage och front medan han uppsökei 
närmaste hörn i väntan på en spar

vagn. När den kommer knuffar han 
undan allt levande av båda könen 
för att först få äntra den och sjun
ker sedan ned mitt på soiffsitsen med 
utbredda knän och slår upp sin tid
ning. Människorna omkring intres
sera icke honom'; och han intresserar 
icke dem. De sitta alla försjunkna 
i sig själva, i ett halvt medvetslöst 
tanklöst, innehållslöst Mängande, ni
tande blicken fast varhelst 'den stan
nar. De ha suttit på samma sätt 
många hundra morgnar förut och or
ka verkligen icke längre uppfinna 
några nya moment för intresset. Det 
var längesedan de kunde finna något 
nöje i en spårvagnsfärd. Numera 
är det endast ett stycke väg som rul
lar förbi ett tjugutal stycken kolly, 
vilka alla befinna sig i denna vagn 
uteslutande för att på ett visst klock
slag nå en viss destinationsort,. Och 
niir de där tilibragt ett visst antal 
timmar rulla de. samma väg tillbaka 
för att till ett nytt visst klockslag nå 
en annan bestämmelseort. 

Dessa, trötta, brådskande ointresse
rade människor tyckas redan veta 
allt, förstå allt och ha upp leva t allt. 
De äro alla barn av en ny tids ande. 

Denne ande som åt sig inrättat en 
skön, bekväm och härlig ny värld, 
så genomkorsad av tidsbesparande 
kommunikationer, att man ingenting 
hinner med att se, och så full av in 
tressen att man ingenting hinner med 
att förstå, om man skall kunna följa 
med dem alla. 

En värld, vari livslögnen om 
framåtskridandet tronar likt en stor 
gyllene avgudabild, kring vilken en 
åkande, farande, flygande, jagande, 
stepande och förarmad mänsklighet 
.såsom i dröm håller sin larmande och 
glädjelösa of f er fäst. 

"€tt oh 0(1) ett 
gissel." 

Barnet. 

D:r Marion Mackenzie, praktise
rande läkare i Leeds, England, höll 
nyligen ett föredrag inför en försam
ling av föräldrar. 

Hon yttrade därvid bl. a.: 
"Ett barn, som får sin uppfostran 

i rännstenen, har större utsikter att 
bli en dugande och bra människa än 
det barn som. skämmes bort i ett gott 
hem." 

"Den största olycka som kan drab
ba ett barn är att vara enda barnet. 
Finns här några föräldrar närvaran
de, som hava endast ett barn, så ber 
jag dem av hjärtat att skaffa detta 
stackars barn en bror eller en sys

ter!" 

Tänkesättets, sinnelagets och se
dernas bildning är den enda upp
fostran, som förtjänar detta namn, 
icke undervisning och lärdom. 

J. G. Herder. 

Sven Hedin — så har det berättats 
denna tidning — har anmärkt på 

det svenska folkets bristande arbets
intensitet och på dess uppfattning av 
arbetet som "ett ok och ett gissel". 
På sin 60-årsdag kände han en liv
lig åstundan att skänka oss en gåva. 
Den bästa, han fann var arbetsglädje. 
Med den skulle följa också ökat ma
teriellt välstånd. 

Med anledning av allt detta låt oss 
fråga: Äro vi ett arbetsolustigt folk? 

Svaret bör bli ett kategoriskt 
"nej", utan att sanningen därför 
trädas för nära. Men å andra sidan 
kan icke förnekas, att fliten, den 
trätande fliten, är främmande för 
vår natur, så främmande att vi inte 
uppskatta den ens hos andra. 

Våra förfäder, de som brukade 
jorden ooh de soim hämtade sin bärg
ning ur havet ha icke gillat denna 
flit till yttersta gränsen av det möj
liga, de ha icke tillämpat den själva, 
och de ha icke givit oss den i tryck
ande arv. 

Det har i gångna tider •varit den 
frie svenskens vana — han var fri 
och aldrig tröt! — att själv hålla sig 
till måttligt arbete och att frivilligt 
taga verkliga jättetag, när iså be
hövts, när sillen gått till eller jord-
bruksisysslorna varit brådskande, 
men där bredvid bar han •velat ha 
fritid, vilotid, tid att återfinna sig 
själv. Och han vill så än i dag! 

För kustbons del, -vilka och huru 
stora strapatser som helst ute på 
havet,men när fiskfångsten är gjord 
och avyttrad och skutan ligger för 
töjd hemma i. hamnen, då vitl. skep
paren, kommen i land, icke göra ett 
enda handtag ifråga om arbete, då 
vill han känna sig som en fri 
man, då vill han njuta sysslolösbe
tens sötma, då vill han sitta nere vid 
bryggan med den snarkande snuggan 
i mungipan och se ut över havet, för
sjunken i tankar, eller, om han är 
yngre, fördriva timmarne ! på ett 
sällskapligare och lustigare sätt, 
men ett vill han inte, han vill inte 
göra nyttiga ting eller pengar a.v den 
lediga tiden. Därtill är den honom 

för dyrbar. 

Och bonden är likadan. Ingen 
kan redbarare än han göra sin ar 
betsplikt mot gården, ärvd i många 
led från förfädren, ingen kan på
lägga sig själv en tyngre börda än 
han, när det skall arbetas, men 
skymningsstunden vill han slöa bort 
på det hårda sofflocket, söndagen ön
skar han fri från jordiska omsorger 
även om hövolmarne ligga torra och 
åskmolnen torna upp sig vid hori
sonten , och när inget brådskande 
står på i skogen eller ute på åker och 
äng vill han ha det makligt, varmed 
han menar icke dagdriveri utan 
måttligt arbete. Prisar en bonde en 
annan lycklig så är det med visshet 

icke för att denne andre har en större 
gård, mera. på banken eller för att 
han äter kräsligen eller klär sig som 
en herreman utan därför att han 
lär det makligt, ett lagom i fråga 
om arbete. 

Man hör aldrig en bonde utbreda 
sig över arbetets glädje. Han an
vänder över huvud taget icke om 
sin gärning ett ord så ofullständigt 
täckande. _ det åsyftade begreppet 
soim "arbeta". Han säger som det 
är, han säger "slita". "En bonde 
får slita för sin utkomst". Antag
ligen säger fiskaren så också. 

Deras egen starka trötthetskänsla 
eller de olfta olustbetonade förhåll
anden, under vilka de arbeta, oväder, 
köld, hetta., storm, rägn, fara o. s. v. 
lägga dessa ord i deras mun som en 
uppenbar och oemotsäglig sanning. 

Och, för övrigt, en människa är 
dock ej en maskin av stål och järn, 
som är gjord uteslutande för arbetets 
oöh penningförvärvets skull och som 
tål vilken påfrestning 'som hälst. 
Tröttheten, som så påpassligt och 
prompt inställer sig tillropar henne 
ett "nog", och den längtan efter nå
got annat, hon vet icke vad, som 
smyger sig över henne, låter henne 
förstå, att livet jämte arbetet inne
sluter andra viktiga uppgifter, som 
hon måste isöka utfinna och ägna 
tillbörlig uppmärksamhet. 

När det materiella välståndet är 
själva -ögonmärket för ett folk bli 
människorna i oerhörd grad verk
samma. och rastlöst flitiga, så som' vi 
t. ex. känna det från Amerika. Yt
ligt betraktad kan denna företeelse 
uppfattas som arbetsglädje av det 
mest intensiva slag. Det är dock en 
felsyn! Det är ingen glädje över 
själva arbetet som sådant utan över 
den vinst det ger. Det är en omätt-
lig hunger efter socialt anseende, ef
ter pängar, materiell vällevnad, efter 
njutningar och nöjen. 

Men en sådan ställning till livet 
är icke den högsta ett folk kan in
taga, en .sådan dyrkan av pänningen 
och andra materiella mer eller min
dre inbillade värden är inget lyck
ligt tillstånd, en sådan arbetsintensi
tet sliter ut oss i förtid i kroppsligt 
hänseende och skadar oss med visshet 
själsligen, därför att den icke ger 
oss andrum till inre samling, till per
sonlighetens utveckling och höjande, 
utan degraderar själen till rätt och 
slätt ett "nyttans redskap, en sfcaf-
fare vid livets bord". 

Den tid är helt säkert icke bort
kastad utan väl använd då 'Skeppa
ren sitter nere på bryggan i tankar 
och betraktelser, eller då bonden i 
skjortärmarne står lutad mot den hö
ga gärdesgården och till synes lätt
jefullt njuter anblicken av den fagra 
hembygden. Eller då han med sonen 
på armen långsamt vandrar över de 
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olust att itjäna det förhatliga kapita
let, av en allmän vanföreställning-
om arbetets hälsolfarlighet, av fruk
tan för överansträngning, av en 
klassbetonad önskan att genom ett 
dekvist innehållande av arbetskraften 
dryga ut arbetet -ocli bereda arbets
förtjänst åt kamrater. 

En del av dessa skäl äro enfaldiga, 
några föraktliga, andra uppenbart 

ohederliga. 
Ingenting tav viad som anfördes till 

förklaring och försvar för det mått
liga arbetet på landet och vid kusten 
har giltighet i staden, i köpingen, i 
fabrikssamhället, där det gäller ett 
genom den stadgade tidsbegränsnin
gen i sig självt iså mycket "måttli
gare" arbete. Det är det minsta man 

egna markerna och visar pilten hur I kan begära, att människor, som av 
frodig klövern står, hur tunga de dygnets tjugufyra timmar vila eller 
bugande rågaxen äro, hur höga sko-1 rekreera sig de sexton eller sjutton, 

gens träd. 
Vilken varm religiositet har icke sju 'eller åtta arbetstimmarne. De 

spirat upp ur och funnit näring un- ha ingen rätt att arbeta slött, ohågat 
der dessa stilla stunder med naturen, eller ens långsamt. Med dubbelt så 
inför dess. höghet och majestät, dess lång vilotid som arbetstid kunna de 
stränghet och allvar, dess skönhet, icke plågas av trötthetskänsla, icke 
dess givmildhet, dess under. riskera överansträngning. Den kraft 

Och är det icke från samma "syss- de undanhålla under arbetstiden är 
lolösa" stunder, ägnade åt lugn över- icike sparad, den är förslösad utan ett 
läggning, eftertanke och självpröv- spar av nytta, 'och den del av avlö 
ning dessa egenskaper och dygder I ningen sam de icke ärligen gjort rätt 
härleda sig, vilka vadkert känneteck- för är stulen. På varje arbetsplal 
»a kustbon och bonden: kärleken till där en eller flera personer skulle vara 
hembygden, självkänslan, kraften, överflödiga, om. den samlade perso-
modet, uthålligheten, det klara om- nålen utvecklade sin verkliga arbets-
dömet, besinningen, förnöjsamheten, kapacitet, där snylta dessa överllö-
pliktkänslan, rättrådigheten, sinnes- diga personer som parasiter på I öre

ron? .taget. 
Utan att någon undervisat dem Sven Hedin tillönskar oss arbets 

därom tillämpa dessa enkla männi- glädje. Verklig lycka i arbetet kän 
skor den för personlig utveckling ma 110g endast de lå. Det är en frå-
evigt gällande vishetsregeln att be- ga o:m fallenhet, anlag, cm arbetets 
reda eftertanken tid och rum, denna beskaffenhet och många andra, fak 
eftertanke över livets händelser, de torer. Var tids 1 stor utsträckning 
egna upplevelserna, gärningarne och mekaniserade, specialiserade en loi 
erfarenheterna, utan vilken "anden miga arbete förmår 1 allmänhet icke 
blir ett kaos och förvirring kommer inge direkt glädje, men det skänker 
att behärska tankevärld en". oss en hederlig utkomst, den till 

Men låt oss återvända till den fredsställande känslan av att fylla 
Sven Hedinsika frågan om det sven- en plats i arbetslivet och en mycken-
ska ifolkets arbetsolust eller icke ar- het ledig tid för egna intressen och 
betsolust! personlig utveckling. Därför är det 

Vi som leva i städerna och i kö- under alla förhållanden värt tack 
pingarne och fabrikssamhällena här- samhet, respekt, tillgivenhet och ett 
stamma från folket på landet eller samvetsgrant, redbart utförande, 

ute vid kusten och vi ha — bort-1 Margareta Heijkel. 
sett från otaliga som frivilligt valt 
att koncentrera livskampen om pen 
ningförvärvet — ärvt deras smak för 
det måttliga arbetet. 

Denna smak har på sina håll dri
vits så långt, att den fått karaktären 
av mer eller mindre utpräglad ar
betsolust. Här har den Hedinska pi
len i sitt sökande efter otillfredsstäl 
lande arbetsintensitet otvivelaktigt 
träffat pricken. 

Fria män som kustbon och bonden 
utmäta själva sitt arbete, bestämma 
dess tempo, men löntagaren är skyl
dig att villigt och i full utsträckning 
ge sin arbetsförmåga under den ar 
betstid han har betalt för. Det bju 
der stoltheten, det fordrar samvetet, 

det kräver hedern! . , .. , . ,. -, 
... , .. Varldens hiogsta kvinnliga arvode 

A t t  b r y t a  d e n n a  s o l k l a r a  p l i k t  a r  . . . . .  .  0  „ , , utkvitteras av miss Gloria Swanson, 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Glömska människor. 
Det är litet oroligt med glömska 

människor. Man vet aldrig riktigt 
var man har dem. När de efter ett 
tålamodsprövande stökande i vånin
gen äntligen gått kamma de strax 
tillbaka igen för att hämta vad de 
glömt och när de komma återvända 
de genaist för att se efter am de låst 
kontorsdörren. 

Fru W. är ett framstående exem
plar av (Sorten. Om denna dam kun
de komma därhän att hon på en gång 
visste var hon hade sin väska, sin 
näsduk och sin pincenez skulle hon 
vara en helt vanlig människa. Men 
det finns ingen anledning att befara 
att hon någonsin skall bli det. 

Hon gjorde mig den äran i sön
dags, Efter kyrkan. Hon tycker 
nämligen att det icke är den sanna 
andakten med radio. 

— Så försmädligt, säger hon ge
nast i tamburen, nu skall ni få se 
att jag glömt min pincenez i kyrkan! 

— Kära tant! 
Jag hjälper henne att leta, i vä

ska och fickor, på hyllor ocli golv. 
Hon blir mer och mer nervös. Vill 
störta tillbaka ut, upipsöka 'kyrk
vaktarn och tränga in i templet för 
att söka sina förlorade synglas. Hon 
har redan kappan på igen, då hon 
hittar det förlorade föremålet i 
psa 1 inbok s f odralet. 

Frid och fröjd! Minst tio minu
ter. 

— Min näsduk, hörs det då plöts
ligen. Kan någon människa begri
pa, vart min näsduk tagit vägen! 

Och hon flyger upp från kaffebric
kan och börjar snurra runt. Snart 
snurra vi båda omkring som ett par 
tosingar. 

Jag avskyr att leta efter förkom-
11a ting. Jag vet redan på förhand 

att jag aldrig hittar dem. Och jag 
uttalar denna övertygelse högt. Jag 
föreslår fru W. att för söndagsfri
dens skull låna en näsduk. Men 
hon är oresonlig. Hon hade en näs
duk, och det är denna bon måste 

finna igen. 
Min husassistent skickas ned att 

undersöka trapporna. Själv gymna
stiserar jag ivrigt omkring bland 
möblemanget, på brickan står kaffet 

och kallnar. 
— Ragna, ropar fr» W. slutligen, 

så duim jag är, jag har ju min näs
duk här innanför västen. 

Nå! Det kokas nytt kaffe och 
mobiliseras upp nytt tålamod. Fru 
W. skall till tretåren läsa upp ett 

A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORGS BANk 
^ ^ nr* * 

STOCKHO^ 
GÖTEBORG 

100 avdelningskontor I västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 

• II»»»»»»»»»»»»»»» I»»»»» »»»»»» ,» ,»»» ,»» ,»»»» ,»»l»» ,»»""»»ni"| , | I M , | | ,M | | | ( ( H |  

Egna fonder Kr. 78.750.000 
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Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkninsr tu, u 

gällande ränta. hÖ*s>* 
Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 

Obligations- och fondavdelningar. 

Fullständig bankrörelse i övrigt. 

enskll<la 

I N T E T  
kan överträffa en liten 

elegant sidenväska till 

vårdräkten. 

Utsökta moiréväskor i 

pompadour- och port-
monäväskmodellen nu 

inkomna. 

jm A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

VAJH Tlĉ yia /lumvmjeZ 

... Ocfib glatt 

meningsfullt ögonkast mot köksre-i 
gionerna. 

Vi letade igen. Under en mörk 
åslkdiger tystnad. Efter otaliga stra
patser funno vi naturligtvis väskan. 
Den låg baikom en soffkudde. 

— Â, gudskelov, sade fru W. lät-

intressamt brev från en gemensam be- tad, jag blev verkligen riktigt ängs
lig. 

Och i glädjen tog hon adjö. Men 
två sekunder efteråt hade hon glömt 
att hon gjort det. 

Först ett par timmar senare stod 
hon påklädd för att gå. Pincenezen 
satt på näsan, näsduken hade hon 
stoppat i väskan och väskan höll jag 
i beredskap i handen. 

Några minuter efter det hon gått 
ringde det igen på tamburklockan. 
Det var fru W. Hon såg èchauf.ferad 
ut. 

— Kära Ragna, sade hon, skulle 
jag ändå inte gå ifrån psalmboken! 

Ragna Peters. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
Vi kunna i år fira hundraårsju

bileet av en stor kvinnlig uppfinning 
till den manliga världens tjänst. 

För hundra år sedan uppfann 
nämligen den amerikanska tvättgum
man Hannah Montagu den manliga 
löskragen. Hon hade retat sig på -
vilken underbar tvättenska!. — att 
skjortorna gingo iså rena i tvätten och 
förstod att det var den fastsydda 

kragens skuld. 

ömkligt, dumt, brottsligt. 
Och dock gör man det i icke ringa 

utsträckning. Av lättja, av bristan 
de pliktkänsla, av liknöjdhet för sta
tens och kommunens intressen, av 

r 
<&>• 

PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

JCJbidensnri 
Hot juvelerare. Ö. Hamng. 4L 

kiind soin den bäst (och minst) kläd 
da av filmdivorna, Enligt ett ny 
undertecknat filmkontrakt sikall hon 
uppbära ett arvode för 'spelsäsongen 
av 3 miljoner tvåhundrasjuttiosextu 

Isen kronor! Uppdelar man denna 
summa på det begränsade timantal 
miss Swanson arbetar får man let 
en smula chockerande arvodet av 720 
kr. pr — sekund! Så högt flår in

gen av filmhjältarne. 
Likalönsprineipen, så ivrigt efter 

strävad av kvinnorna inom andra yr
ken. är för filmstjärnorna en för 
länge sedan passerad milstolpe. 

kant. Men hon vet rakt inte, var 
hon gjort av sin väska. 

— Den hängdes bestämt i tambu
ren, när tant kom, säger jag kall
svettande. 

Men den finns där inte. Under 
letandet efter näsduken har fru AV. 
flyttat den, men vart? Ja, om hon 
bara i hela världen .kunde begripa 
var hon lagt sin Väska. 

Hennes humör är i fallande. Me
dan hon söker, muttrar hon för sig 
själv långa ramsor, som explodera i 
étt plötsligt: 

— Någon liar naturligtvis tagit 
min väska. Det är ju alldeles klart 
a't den inte kan kamma bort av sig 
själv. 

Och hon betraktar mig med en 
blick, varur tusen anklagelser spra
ka fram som vreda gnistor över mitt 

arma hus. 

— Men kära tant! 

— Ja, antingen måste väskan fin
nas eller är den stulen, säger hon 
högtidligt. Och orden ledsagas av ett 

KOP DA 

SföäötcL âAùAat 

T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sorterine hm 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

L" 

SYSTRARNA P Å  

ISEBERG 
En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Normen. 
Andra uppl. Pris häft. 5:75, inb. 7 kr, 

Aktiebolaget Pehrssons Förlag. 

K 

Alma Peterson, Bilen Wa
de// och Erika Cavallin, 

OKBOK 
frän Göteborgs Skolkök. 5 uppl. 

Enkel. — Praktisk. — Billig. 

Pris 3 kr. inb. — 40,000 sålda. 

Aktiebolaget Pehrssons Fo 

0<^£°r! 

Erkänt slitstarkast 
aro 

VISKAFORS 
SULOR Er 

<Skafc$> klackar X^afc;^ 
S K A N D I N A V I S K A  G U M M  I  A K T I  E B O L A G  E . T  •  V I S K A F O R S  
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
m fabrikat till fabrikspriser. = 
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Godtrogna 
kvinnor. 

Gång efter annan läser man i tid
ningarna om samvetslösa bedraga
re, som! specialiserat sig på att från-
lura ensamma kvinnor deras piingar 
eller tillhörigheter. En gång är det 
en man, som under föregiven anled
ning intränger till ensamboende da
mer och tilltvingar sig deras väskor, 
en annan gång en smart äktenskaps-
svindlare, som mot löfte om gifter
mål frånnarrar ett flertal kvinnor 
ansenliga summor av deras större 
eller mindre besparingar. T dagar
na liar stockholmspolisen lyckats 
fasttaga en durchdriven skälm, som 
under uppgift att vara, ombud från 
pensionsnämnden företrädesvis be
sökt åldriga kvinnor och begagnat 
meddelandet oim att deras pension 
skulle höjas såsom ett lockbete för 
deras godtrogenhet. Det har endast 
gällt att underskriva ett visst pap
per. Medan detta skett har bedra
garen passat på att tillägna sig di
verse värdeföremål — i ett i Göte
borg inträffat fall ett par guldrin
gar ur en byrålåda, då lägenhetsin-
nebavarinnan, som ej själv var skriv-
kunnig, måste gå över till sin i »am
ma hus boende dotter för att få det 
viktiga papperet undertecknat. 

Alldeles oavsett det upprörande i 
denna art av bedrägerier måste man 
förvåna sig över att den kvinnliga 
godtrogenheten ofta, och isynnerhet 
gentemot män, är så kritiklöst stor, 
som den är. Mängden av bedragare, 
som operera i densamma, visa även 
vilket 'tacksamt fält den erbjuder. 

Smakfulla Kransar 

Vasa BlontsterhandGl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

F i l i a l :  Vasagat. 2t. Tel. 5481. Hovleverantör. 

Kungl. 

ständigt 

Visserligen kan det anföras till kvin
nornas försvar att uppfinningsrik 
domen på området icke alltid g® 
det så lätt att avgöra, otra bedragen 

föreligger eller ej, och att vi 'K' 
skulle våga släppa in vare sig oa-
karlen, brandsynen eller tele on 

mannen i våra hem, om vi 
fruktade för bedrägerier. 

Men vanligen lär man i ett lie» 

snart nog känna såväl dessa 
diska besökare som deras tider, 
här finns ingen anledning tilljej*, 
vationer. Däremot gör man fclo* 

att se upp, när något i öro 0 ' ^ 
ombud uppenbarar sig och av en 

lRr annan föregiven anlednmg £ 

tillträde till vaningen. I,<n 

mer en främling i vårt hus « ^ 
jar spela välgörarens roll i << 

annan form, då kan maa vaJ" . 
viss ad om att det är 'hög ti ,,oll 

(ra-

på sin vakt — ställa sig 

garde". 
Världen är icke .sådan, at ^ 

ste utsikt finns att någon ^ 
bedd tar våra intressen om 

1er obelönad 
T no {'.oil ifl;V ' 

ske en ärkeskälm, genteet 
borde sätta en ära i att tn_ ^ 
huvud och hjärta exemp > ,.yfr 

at,sen att "kvinnans b-

söker förbättra vir 

förhållanden, i 99 f^v% 
här att göra med en bedrag ^ 

i sa gaml 
går mannens först: 

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

Offentliga nöjen. 

Stora T eatern. 
gonflé 

1,30 Billighetsmatiné: 

XYSKA SUSANNA. 

Varje afton kl. 8: 
WIENERBLOI). 

korensbergsteatern. 
I kviill kl. 8—10,45: 

ßWEDENHIELMS. 
j 4 akter av Hjalmar Bergman. 

Sf®1' led1 

"fjya Teatern. 
v>rje afton kl. 8: N:r 66. 

med sång i 3 akter av Verner Nielsen 

Lilla Teatern. 
För 100 :de och sista gången 

GIFTA MIG — ALDRIG! 

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

GIFTA UNGKARLAR. 

Xanclsl^ompaniet 

Drottninggatan 42 
TELEFON 15379 

GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

Kvinnlig solidaritet. 
Av V I R G I N I A  R A Y M O N D .  

Pliktens bana för till fridens och 

ljusets hemvist, om vägen är aldrig 

så törnefull. 
Fredrika Bremer. 

Fatta tag i minuten, ty på dess 
vinge vilar evighetens allvar. 

•lean Paul. 

Det är själens kraft, som utgör 
Iroppens styrka, och själens enda 

kraft är i Gud. 
E. Laboulaye. 

Vår-Mallar 

Vid det senaste sammanträ
det: i Göteborgs Kvinnliga dis
kussionsklubb hölls inled
ningsanförandet av kontors
chefen fröken Virginia Ray
mond. Vi ha genom välvilligt 
tillmötesgående av fröken 
R. satts i tillfälle att här ne
dan återgiva de ledande tan
karna i hennes med livligt bi
fall mottagna föredrag. 

Det förefaller mig lättast att kom
ma tillrätta med problemet "Kvinn
lig solidaritet" genom att skärskåda 
det ur några bestämda synpunkter: 
1) då den gäller självförsörjande 
kvinnor emellan ifråga om speciella 
kvinnliga intressen; 2) då den gäller 
stödjandet av annan kvinnas intres
sen; 3) då den gäller allmänna sam-
häl leliga i intressen. 

Kvinnlig solidaritet i det första 
fallet, då det gäller att stödja de 
spec, kvinnliga intressena har, synes 
det mig, en alldeles särskild konflikt 
att lösa: de gifta, och de ogifta kvin
nornas ställning till varandra med 
hä nsyn iti 11 själ v fö rsör j nin gsprobl e-
met. 

Mannen — gift eller ogift — har 
relä arbetsmarknaden öppen för sig. 
Utan tvekan bör han därför kunna 
ställa sig solidarisk med andra män, 
då det gäller gemensamma försörj
ningsintressen. 

För kvinnorna ligger denna sak 
helt annorlunda. Val av yrke är 
icke fritt, lagar och förhållanden 
sätta givna gränser. Därtill kom
mer frågan om den gifta kvinnans 
önskvärdhet eller mindre önskvärd
het i de självförsörjandes led.- Hur 
stå eller hur skola kvinnor förhålla 
sig för att visa en verklig sann soli
daritet, då det, gäller denna just i 
våra dagar aktuella fråga? Är det 
bevis ,på bristande solidaritet, om den 
ogifta, självförsörjande kvinnan rö
star för ett — i stort sett -—• utestän
gande av den gifta från arbetsom
rådena? 

Den. gifta kvinnan med hus och 
hem samt med barn att fostra, fyl
ler hon icke bättre det kall som bli
vit hennes, som hon själv valt, genom 
att stanna inom hemmet och där full
göra sina plikter? Bevisar hon icke 
bättre sin solidaritet mot samhället 
om hon fyller sin valda post så länge 

där 

Döden 
en smärtfri skilsmässa från livet ? 

lenaste Nyhetei' 
äro nu inkomnaoch som billiga 
och chica övergångshattar 
framhålla vi särskilt våra po* 
pulära sidenhattar i prislägen 

185 1375 1450 

Ccatcr. 
Stora Teaterns nuvarande pro

gram, Johann Strauss' berömda "si
sta operett" Wienerblod, som haft 
en glansfull premiär under den gång
na veckan, ikan nästan betraktas som 
en nyhet, då den ej givits här sedan 
åren omkring sekelskiftet. T å av 
Strauss' valser torde väl dock åt
njuta en sådan popularitet som hans 
Wiener-Blut, vars välkända, smekan
de, lidelsefulla toner behärska och 
giva karaktären åt detta betagande 
operettverk. Det finns icke heller 
någon salong, som ej oemotståndligt 
ryckes med av dess rytmer .och väl
ljud. Huvudrollerna, i fröken Inga 
Peters odh hr Karl Kinchs segervana 
händer, fingo en briljant framställ
ning, och bland övriga medverkande 
räknar teatern sina bästa krafter i 
facket. Ett starkt program som för
tjänar att höras — och ses. 

hennes arbetskraft och intresse 
påkallas? 

Lämna vi nu dessa frågor därhän, 
återstår oss en självrannsakan, då det 
gäller vår solidaritet kvinnor emel
lan i livets alla förhållanden. Hålla 
vi måttet då det gäller att stå sida 
vid sida vid (bevakandet av gemen
samma, intressen av vad art de vara 
må? I en tid som vår med vinsten 
av de nyvunna rättigheterna just 
komna i våra händer, hur tillvara
taga vi möjligheterna att samfällt 
gripa in i samhällsmaskineriet? Hur 
stödja vi dem .som å våra vägnar åta
git sig uppdraget att framföra våra 
önskemål? Hur ofta Skänka vi vår 
uppmuntran ocli vårt intresse åt dem 
som på olika .poster stå som pioniä-
rer för samhällsarbeten av olika slag? 
Hur stödja vi den press som arbetar 
för att å våra vägnar göra sig hörd? 

Det är kanske icke alltid i de stora 
beslutens stunder som de mest illu
strerande bevisen lämnas på vårt be
grepp om den kvinnliga solidarite
ten. Jag tillåter mig återge en liten 
händelse som gått som en anekdot 
genom pressen: I en .föreningsstyrel
se, bestående av män och kvinnor, 
skulle en man och en kvinna som 
föreningens representanter på dess 
bekostnad göra en studieresa. Den 
kvinnliga representanten ansågs k-un-
na göra resan på 2/3 av den manli
gas kostnader, men vägrade mottaga 
det utanordnade beloppet, upplysan
de föreningsstyrelsen om det inga
lunda obekanta förhållandet att järn
vägs- och hotellpriser äro desamma 
för män som för kvinnor. Hon av
stod från äran att representera för
eningen. Men en annan kvinnlig 
medlem åtog sig uppdraget på stipu
lerade villkor. Av vilket skäl veta 
vi icke, men hon bestyrkte genom sin 
handling de manliga, styrelsemedlem
marna i deras tro, att en kvinna kan 
reda sig på ett billigare sätt än en 
man. Hon gav dem vad värre var 
ett exempel på bristande kvinnlig so
lidaritet. 

I dessa dagar har man med anled
ning av den debatt, som pågått om 
likalönsprineipen (lika lön för män 
och kvinnor i samima befattning) 
sökt visa, att kvinnorna icke äro vux
na vissa av arbetslivets krav och att 
de själva äro medvetna därom. En 
nationalekonom har sålunda fäst 
uppmärksamheten på vilka överras
kande stora förmögenheter, som äro 
samlade på kvinnliga händer. Deras 
ägare förvalta dem emellertid i regel 
icke själva, utan anförtro denna upp
gift åt andra och då nästan alltid åt 
män. Här vore ett tillfälle för de 
förmögna, kvinnorna att genom lån 
eller bolagsbildning stödja den kvinn
liga, företagsamheten. 

Hur mycket som ligger i denna 
anklagelse är icke lätt att bedöma. 

Det finns också en annan solida
ritet, som kvinnorna behöva taga 
ställning till, solidariteten med man
nen i den utsträckning han kan ha, 
berättigade krav på den icke blott 
som fader, make, son, anförvant över
huvudtaget, utan även som medmän
niska. Ty kunna vi icke nå därhän, 
att vi i full solidaritet känna som 
människor — människa mot männi-

Den starkaste känslan hos männi
skan är hennes kärlek till livet och 
framför allt till dess lycka, skriver 
en läkare. Denna regel kullkastas 
icke utan bestyrkes även av det ofta 
som ett motbevis framdragna sakför
hållandet att människor begå 'själv
mord. Vad som driver dem till den
na förtvivlade handling är icke för
akt för eller hat mot livet utan den 
omständigheten, att de befinna sig i 
eH så plågsamt läge, känna sig så 
genom olyckliga, att döden synes dem 
isom en vinning, som den mindre olyc
kan ! 

Det är nämligen icke själva livet 
människan hänger fast vid utan vid 
den lycka idet redan innesluter eller 
som hon, föregycklad av ett ofta be
drägligt hopp, drömmer om för fram
tiden. 

Bland allt det myckna människan 
oroas av inger döden henne därför 
den största fasan. Den frånrycker 
henne livet och lyckan, den skiljer 
henne från hennes kära och från hen

nes ägodelar. 
Men hennes fruktan har också en 

annan grund. Hon tror att den sjuk
dom, som leder till döden måste vara 
plågsammare, förfärligare än någon 
annan, som hon haft och lyckligen 
genomgått. 

Det finns emellertid ingenting, 
som bestyrker en sådan skrämmande 
uppfattning. Tvärtom förefaller 'det, 
som om naturen velat göra vår skils
mässa från jordelivet, så litet smärt

sam som möjligt. 
I dödsattesten står att den bort

gångne dött av kräfta, lungsot, 
skrumpnjure eller något annat svårt 
lidande, men vi böra komma ihåg 
att livet eläckes icke av någon be
stämd sjukdom utan på grund av en 
med sjukdomen följande förgiftning 
av blodet genom avfallsämnen som 
kroppen icke längre förmår avskilja. 
Denna förgiftning nedsätter både 
känsel- och uppfattningsförmåga 
samt framkallar till sist medvetslös
het. Naturen visar här gentemot 
människan en förutseende barmhär
tighet, som måste inge oss en känsla 
både av förundran, trygghet och 
tacksamhet. I de flesta fall är själ
va döendet fullständigt smärtfritt 

MERKURTVALEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

sfca — när det gäller det som angår 
oss som människor, da tecknar det 
sig sannerligen mörkt för tider som 
stunda. 

Särintressenas tid är förbi. Det 
myckna talet om att hällre söka det 
som enar än det som söndrar måste 
från ord övergå till handling. 

Den kvinnogeneration, som nu trä
der till, har ett dyrbart arv att för
valta efter de kvinnor, vilkas^ soli
daritet åt densamma, förvärvat infly
tande och makt. Må kvinnorna bruka 
dessa gåvor under känsla, av solida
ritet men en solidaritet,, som icke är 
begränsad till vissa områden, utan 
som är alltomfattande. 

även i de plågsammaste sjukdomar. 
Människan dör lika omedvetet som 
hon insomnar. 

Dödsannonsernas stereotypa ut
tryck "avsomnade stilla och frid
fullt" är sålunda fullt berättigat. 
Några undantag från den allmänna 
regeln givas, men de äro relativt 
sälsynta. en del olycksfall med icke 
ögonblicklig död samt vissa, förgift
ningar t. ex. genom ,stryknin, is. k. 

rävgift", då medvetandet är full
ständigt klart ända till sista andeta 

get. 
Den ögonblickliga döden vid 

olycksfall eller under krig genom en 
kula i huvudet eller genom massa 
krerandet vid en bombexplosion är 
smärtfri. Medvetandet hinner icke 
uppfatta vad som hänt förrän allt 
är över. 

Den plötsliga döden genom hjärn 
slag är en barmhärtig död i så måtto 
att den som drabbas därav icke upp
fattar vad som sker. Man vet det 
därav, att personer, som träffats av 
hjärnislag utan att dö därav, när de 
återfått medvetandet icke haft nå
got minne av händelsen. 

Sjukdomsperioden ända inemot 
den tid då lidandet tar en kritisk 
vändning och den sjukes medvetan
de omtöcknas, innesluter givetvis 
smärtor och plågor, men de äro helt 
säkert icke svårare än dem vi känt 
•och utan större svårighet uthärdat 
under sjukdomar som vi tidigare haft 
och som gått till hälsa. 

Allt vald som här ovan sagts gäller 
dödens fysiska sida, det kroppsliga 

lidandet. 
Men saken ha.r också en psykisk 

sida, det själsliga ställningstagandet 
till vad som förestår. Människan 
k n. som förut nämnts, känna bitter 
sorg över att behöva lämna själva 
livet, men 'det starkaste inslaget i 
dödsfruktan är tvivelsutan hennes 
ovisshet inför det som följer efter 
döden, om det gives ett fortsatt liv 
eller icke, och i förstnämnda fall 
huru detta liv skall gestalta sig 

I många ifall måste man nog räk
na med svåra marter i dessa stunder 
av bävande undran, marter som un
dandraga sig läkarens hjälp, men 
man vet också och det finnes otaliga 
exempel därpå att människosjälen 
ställt sig icke blott undergiven inför 
den ofrånkomliga skilsmässan från 

Mänsklighetens välgörare. 
De äkta 'Kol a'-pastillerna, märke 

D allman, äro sedan g-ammalt kända 
som det bästa upplivningsmedlet vid 
överansträngning och därav förorsa
kad huvudvärk, slöliet och nervo
sitet. "Dallkolat" nedbringar beho
vet av alkohol och dylik Stimulantia. 
Känner Ni icke redan "Dallkolat" ga 
i dag in på apoteket och köp en ask. 
Ni gör en angenäm bekantskap och 
har förvärvat en vän och välgörare för 
livet. 

DALLKOLAT" 
ooooooooooocoooooooooooooo 

— överan

s t r ä n g d e s  v ä n ,  

utan recept på apoteken, ask om 

2i past. kr. 1:50. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

jordelivet utan även motsett den med 
religiöst betonade känslor av läng
tan och lycka. 

farsan" ocb 
JVLorsan". ( (  

Språket är ett uttryck för våra 
tankar. Ju skönare, varmare, inner
ligare vi känna, desto vackrare, väl
taligare, värdigare ord söka vi för 
att uttrycka det. 

Det finns även ord, som äro om
givna av en sällsam helgdagsglans. 
Det är sådana ord, kring vilka .ge
nerationers tankar och känslor ska
pat en genom tiderna oförgänglig 
höghet och helgd. Genom en tyst, 
av alla fattad och förstådd överens
kommelse vårda vi dem även i våra 
tankar och vårt tal och tillåta icke att 
någon förringande, förlöjligande 
förvrängning kränker deras helgd. 

När därför slangen förgrep sig på 
två av vårt språks skönaste ord: Far 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

"En betagande 
vacKer Kvinnogestalt 

som man måste hålla av", skriver Göte
borgsposten om huvudpersonen i Aiwa 
Uppströms historiska roman Hildur Hallins 
ödesår. "En synnerligen intressant ocli 
spännande bok med innehåll, som griper 
läsaren ända in i hjärterötterna. En för
träfflig kulturbild ur gångna tiders histo
ria" . (Bengt Nylund i "Upsala".) Pris 
5:75. Lindblads, Uppsala. 

Ni 
han 

aldrig 
använda en dammsugare till an
nat än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är 
den oanvändbar, eftersom den 
hårt intrampade smörjan måste 
piskas ur. Endast Hoover kan 
utföra denna piskning inomhus, 
utan att röra upp damm'. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. Tel. 4614. 

Stackars Ifrma 
Av Charlotta Perkins Gilman. 

översättning av Frigga Carlberg. 

TT. 

~~ Nej, svarade Elsie litet skarpt. 
Moderskap och gymnastik passar ej 
ihop. 

~ Är du lika stark och verksam 
SOrtl du brukade vara? 

Det är jag inte — fortfarande 
ö'ed skärpa i rösten. Du synes icke 
förstå, Irma — beror väl på att du 
lnte är mor, antar jag — att när 
Ir'an liar barn, så kan man inte ha 
Siting annat. 

Har du underhållit din musik? 
Eller dina språkkunskaper? 

Nej, och av samma skäl. 
Har du lärt något nytt? Bliv 

lcte stött, Elsie, men vad jag vill ve-
^ är detta, du har tillbringat tjugo 

P å  e t t  s ä t t ,  j a g  p å  e t t  a n -
11 a*- Du har vissa synbara förmå

ner och glädjeämnen, som jag inte 
har. Jag forskar efter om du bred
vid dessa har andra vinster, eller om 
dessa äro de enda jag kan jämföra 

mina fördelar med. 
— Jag är inte stött, Irma. Du är 

min enda syster och har alltid varit 
god mot mig. Jag skall göra alla 
medgivanden du önskar. Äktenskap 
är en kompromiss, förstås. En man 
avstår från sin frihet och en kvinna 
från sin. De ha sin kärlek — sitt 
hem — sina barn. Men ingen kan 

ha allt. 
_ Det är sant, det skall jag med

ge, Elsie. Men säg mig en sak till 

— vad väntar du av framtiden? 

— Jag väntar ingenting, svarade 

Elsie kort, varje dag har sin . . . 
— Egen plåga, avbröt Irma. Var 

så snäll och se framåt. Du är nu 
fyrtiotvå. Du skall leva, hoppas 
jag, tills du är dubbelt så gammal. 
Vad tänker du utföra de nästa fyr

tio åren? Det var ett djupare ton

fall i hennes röst. 

Elsie lät, sitt arbete vila i knät och 

såg oroligt på henne. 
— Så länge som du har levat förut 

och utan den föregående barndoms
tiden — från denna dag, fullt ut

vecklad, erfaren, med ditt hem, din 
lycka, ditt moderskap uppnått; ditt 
hushåll inte vidare betungande. Med 
inga fler barn i väntan och dessa två 
nästan vuxna — för att snart vara 
ur dina händer — universitet — af
färsliv — giftermål. Då behöver du 
inte "vara där" så mycket. Vad 
skall du då ta dig till med dina fyr

tio år? 
— Det är inte säkert jag lever, fö

reslog Elsie, som om detta var ett 

tilltalande alternativ. 
— Men det kan hända du gör det 

— vi är en långlivad släkt. Och mo
derskap bidrar, vet du ju, till livs
längden — såvida man inte dör där
av. Jag skall dock ursäkta dig för 

de sista tio. Efter sjuttio kan du 

sitta i en gungstol dagen i ända. 
Kalla det trettio år, tio timmar om 
dagen — eller nio — eller åtta 
säg Elsie — önskar du inte gö

ra något? 

Elsie skrattade nervöst. — Vad 
menar du med "göra något"? Låt 
mig höra vad du själv har uträttat 

för storverk dessa år — du vill ald

rig skriva om dig själv. 
Irma reste sig upp, gick sakta ett 

par slag fram och åter pa verandan, 
ivrigt iakttagen av lyssnaren bakom 
det öppna fönstret med den gröna 
gardinen. Så kom hon tillbaka och 
ställde sig bredvid sin syster, stödd 

mot verandaräcket. 
— Så skall jag gottgöra det nu, 

Elsie. Men först vill jag be dig tro 

att jag inte förringar din lycka 
det är ett stort, härligt stycke av li
vet du fått och inte jag — och som 
jag saknar. Nå, här har du min rap

port. 
— Jag reste till Kalifornien som 

du vet vid tjugoett års ålder. Ett 
slags lärarinne-sällskapsdam. Hela 
släkten protesterade, men jag hade 
fyllt tjugoett och rådde mig själv. 

Jag reste därför att jag behövde 
växa. Och det har lyckats. Jag 

studerade platsen, folket, förhållan
dena. Jag arbetade flitigt, sparade 

och ökade mina möjligheter. Be
gagnade mig av tillfället att besöka 
Europa med Chisborsbarnen, såg en 

hel del, lärde mig tre språk, en värld 

av erfarenhet och förtjänade rätt sä 
bra pengar. Då var jag tjugofyra. 
— Kom så tillbaka till Kalifornien 
och satte in mina besparingar i ett 

litet privat skolföretag. 
— Du gav mig en del av dem ock

så, avbröt Elsie ömt. 
— Det låg ju nära tillhands — då 

jag ändå hade nog att starta med. 
Skolan gick bra och så satte jag upp 
ett skoisanatorium — trakten var så 
lämplig. Jag köpte mark och vid 
trettio år var jag ägare av ett stort 
område, byggde, odlade och plante
rade. Du skulle se min trädgård. 
Jag har gått försiktigt till väga och 
vad jag har är säkert planerat och 

—• det bästa av allt — hederligt för

värvat genom mitt eget arbete. 
Och det slags arbete jag har ut

fört har hjälpt människor, särskilt 
barn. Jag har varit ett slags foster
mor för hundratals av dem dessa se

naste femton år. Och så — adopte

rade jag några. 

— Och det har (lu aldrig sagt ett 

ord om, inföll Elsie bestört. 
Nej, jag ville se hur det utföll. 

Nu har jag fyra jag kallar mina eg

na, tog dem som späda — de äro 
präktiga. Två av dem är lika gamla 
som Tom och Betty, två är yngre —• 
jag skall visa dig deras fotografier. 
Personligen, fysiskt menar jag, är 
jag hundra procent starkare och rör
ligare än jag brukade vara. Jag har 
tränat — i åratal — i solsken och 
bergsluft. Jag kan klättra i berg, 
rida, fäkta, ro, simma, spela golf, 
tennis, biljard, dansa som en ung
dom — eller en yrkesdansös. Jag är 
b o k s t a v l i g e n  m e r a  l e v a n d e  ä n  
jag var vid tjugo. Jag har en präk
tig bil och brukar köra den själv. 

Och så har jag ökat mitt vetande 
— har god tid att studera. Till sta
den kör jag på en halvtimma. Jag 
är medlem av klubbar och förening
ar, där jag söker vara till nytta för 
mina medmänniskor ; arbetsfältet 
växer eftersom jag blir äldre och 
jag har planer för vad jag skall gö
ra när jag blir femti — sexti — sjut-
ti år. Vad min odling av plommon 

och aprikoser angår, så lönar den 
sig utmärkt. Jag har en liten kon
serveringsfabrik också och ett egna
hemsområde för mina arbetare med 
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byta, så annonsera det i 
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olust att itjäna det förhatliga kapita
let, av en allmän vanföreställning-
om arbetets hälsolfarlighet, av fruk
tan för överansträngning, av en 
klassbetonad önskan att genom ett 
dekvist innehållande av arbetskraften 
dryga ut arbetet -ocli bereda arbets
förtjänst åt kamrater. 

En del av dessa skäl äro enfaldiga, 
några föraktliga, andra uppenbart 

ohederliga. 
Ingenting tav viad som anfördes till 

förklaring och försvar för det mått
liga arbetet på landet och vid kusten 
har giltighet i staden, i köpingen, i 
fabrikssamhället, där det gäller ett 
genom den stadgade tidsbegränsnin
gen i sig självt iså mycket "måttli
gare" arbete. Det är det minsta man 

egna markerna och visar pilten hur I kan begära, att människor, som av 
frodig klövern står, hur tunga de dygnets tjugufyra timmar vila eller 
bugande rågaxen äro, hur höga sko-1 rekreera sig de sexton eller sjutton, 

gens träd. 
Vilken varm religiositet har icke sju 'eller åtta arbetstimmarne. De 

spirat upp ur och funnit näring un- ha ingen rätt att arbeta slött, ohågat 
der dessa stilla stunder med naturen, eller ens långsamt. Med dubbelt så 
inför dess. höghet och majestät, dess lång vilotid som arbetstid kunna de 
stränghet och allvar, dess skönhet, icke plågas av trötthetskänsla, icke 
dess givmildhet, dess under. riskera överansträngning. Den kraft 

Och är det icke från samma "syss- de undanhålla under arbetstiden är 
lolösa" stunder, ägnade åt lugn över- icike sparad, den är förslösad utan ett 
läggning, eftertanke och självpröv- spar av nytta, 'och den del av avlö 
ning dessa egenskaper och dygder I ningen sam de icke ärligen gjort rätt 
härleda sig, vilka vadkert känneteck- för är stulen. På varje arbetsplal 
»a kustbon och bonden: kärleken till där en eller flera personer skulle vara 
hembygden, självkänslan, kraften, överflödiga, om. den samlade perso-
modet, uthålligheten, det klara om- nålen utvecklade sin verkliga arbets-
dömet, besinningen, förnöjsamheten, kapacitet, där snylta dessa överllö-
pliktkänslan, rättrådigheten, sinnes- diga personer som parasiter på I öre

ron? .taget. 
Utan att någon undervisat dem Sven Hedin tillönskar oss arbets 

därom tillämpa dessa enkla männi- glädje. Verklig lycka i arbetet kän 
skor den för personlig utveckling ma 110g endast de lå. Det är en frå-
evigt gällande vishetsregeln att be- ga o:m fallenhet, anlag, cm arbetets 
reda eftertanken tid och rum, denna beskaffenhet och många andra, fak 
eftertanke över livets händelser, de torer. Var tids 1 stor utsträckning 
egna upplevelserna, gärningarne och mekaniserade, specialiserade en loi 
erfarenheterna, utan vilken "anden miga arbete förmår 1 allmänhet icke 
blir ett kaos och förvirring kommer inge direkt glädje, men det skänker 
att behärska tankevärld en". oss en hederlig utkomst, den till 

Men låt oss återvända till den fredsställande känslan av att fylla 
Sven Hedinsika frågan om det sven- en plats i arbetslivet och en mycken-
ska ifolkets arbetsolust eller icke ar- het ledig tid för egna intressen och 
betsolust! personlig utveckling. Därför är det 

Vi som leva i städerna och i kö- under alla förhållanden värt tack 
pingarne och fabrikssamhällena här- samhet, respekt, tillgivenhet och ett 
stamma från folket på landet eller samvetsgrant, redbart utförande, 

ute vid kusten och vi ha — bort-1 Margareta Heijkel. 
sett från otaliga som frivilligt valt 
att koncentrera livskampen om pen 
ningförvärvet — ärvt deras smak för 
det måttliga arbetet. 

Denna smak har på sina håll dri
vits så långt, att den fått karaktären 
av mer eller mindre utpräglad ar
betsolust. Här har den Hedinska pi
len i sitt sökande efter otillfredsstäl 
lande arbetsintensitet otvivelaktigt 
träffat pricken. 

Fria män som kustbon och bonden 
utmäta själva sitt arbete, bestämma 
dess tempo, men löntagaren är skyl
dig att villigt och i full utsträckning 
ge sin arbetsförmåga under den ar 
betstid han har betalt för. Det bju 
der stoltheten, det fordrar samvetet, 

det kräver hedern! . , .. , . ,. -, 
... , .. Varldens hiogsta kvinnliga arvode 

A t t  b r y t a  d e n n a  s o l k l a r a  p l i k t  a r  . . . . .  .  0  „ , , utkvitteras av miss Gloria Swanson, 

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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Glömska människor. 
Det är litet oroligt med glömska 

människor. Man vet aldrig riktigt 
var man har dem. När de efter ett 
tålamodsprövande stökande i vånin
gen äntligen gått kamma de strax 
tillbaka igen för att hämta vad de 
glömt och när de komma återvända 
de genaist för att se efter am de låst 
kontorsdörren. 

Fru W. är ett framstående exem
plar av (Sorten. Om denna dam kun
de komma därhän att hon på en gång 
visste var hon hade sin väska, sin 
näsduk och sin pincenez skulle hon 
vara en helt vanlig människa. Men 
det finns ingen anledning att befara 
att hon någonsin skall bli det. 

Hon gjorde mig den äran i sön
dags, Efter kyrkan. Hon tycker 
nämligen att det icke är den sanna 
andakten med radio. 

— Så försmädligt, säger hon ge
nast i tamburen, nu skall ni få se 
att jag glömt min pincenez i kyrkan! 

— Kära tant! 
Jag hjälper henne att leta, i vä

ska och fickor, på hyllor ocli golv. 
Hon blir mer och mer nervös. Vill 
störta tillbaka ut, upipsöka 'kyrk
vaktarn och tränga in i templet för 
att söka sina förlorade synglas. Hon 
har redan kappan på igen, då hon 
hittar det förlorade föremålet i 
psa 1 inbok s f odralet. 

Frid och fröjd! Minst tio minu
ter. 

— Min näsduk, hörs det då plöts
ligen. Kan någon människa begri
pa, vart min näsduk tagit vägen! 

Och hon flyger upp från kaffebric
kan och börjar snurra runt. Snart 
snurra vi båda omkring som ett par 
tosingar. 

Jag avskyr att leta efter förkom-
11a ting. Jag vet redan på förhand 

att jag aldrig hittar dem. Och jag 
uttalar denna övertygelse högt. Jag 
föreslår fru W. att för söndagsfri
dens skull låna en näsduk. Men 
hon är oresonlig. Hon hade en näs
duk, och det är denna bon måste 

finna igen. 
Min husassistent skickas ned att 

undersöka trapporna. Själv gymna
stiserar jag ivrigt omkring bland 
möblemanget, på brickan står kaffet 

och kallnar. 
— Ragna, ropar fr» W. slutligen, 

så duim jag är, jag har ju min näs
duk här innanför västen. 

Nå! Det kokas nytt kaffe och 
mobiliseras upp nytt tålamod. Fru 
W. skall till tretåren läsa upp ett 
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enskll<la 

I N T E T  
kan överträffa en liten 

elegant sidenväska till 

vårdräkten. 

Utsökta moiréväskor i 

pompadour- och port-
monäväskmodellen nu 

inkomna. 

jm A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

VAJH Tlĉ yia /lumvmjeZ 

... Ocfib glatt 

meningsfullt ögonkast mot köksre-i 
gionerna. 

Vi letade igen. Under en mörk 
åslkdiger tystnad. Efter otaliga stra
patser funno vi naturligtvis väskan. 
Den låg baikom en soffkudde. 

— Â, gudskelov, sade fru W. lät-

intressamt brev från en gemensam be- tad, jag blev verkligen riktigt ängs
lig. 

Och i glädjen tog hon adjö. Men 
två sekunder efteråt hade hon glömt 
att hon gjort det. 

Först ett par timmar senare stod 
hon påklädd för att gå. Pincenezen 
satt på näsan, näsduken hade hon 
stoppat i väskan och väskan höll jag 
i beredskap i handen. 

Några minuter efter det hon gått 
ringde det igen på tamburklockan. 
Det var fru W. Hon såg èchauf.ferad 
ut. 

— Kära Ragna, sade hon, skulle 
jag ändå inte gå ifrån psalmboken! 

Ragna Peters. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
Vi kunna i år fira hundraårsju

bileet av en stor kvinnlig uppfinning 
till den manliga världens tjänst. 

För hundra år sedan uppfann 
nämligen den amerikanska tvättgum
man Hannah Montagu den manliga 
löskragen. Hon hade retat sig på -
vilken underbar tvättenska!. — att 
skjortorna gingo iså rena i tvätten och 
förstod att det var den fastsydda 

kragens skuld. 

ömkligt, dumt, brottsligt. 
Och dock gör man det i icke ringa 

utsträckning. Av lättja, av bristan 
de pliktkänsla, av liknöjdhet för sta
tens och kommunens intressen, av 

r 
<&>• 

PÄRLOR 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

JCJbidensnri 
Hot juvelerare. Ö. Hamng. 4L 

kiind soin den bäst (och minst) kläd 
da av filmdivorna, Enligt ett ny 
undertecknat filmkontrakt sikall hon 
uppbära ett arvode för 'spelsäsongen 
av 3 miljoner tvåhundrasjuttiosextu 

Isen kronor! Uppdelar man denna 
summa på det begränsade timantal 
miss Swanson arbetar får man let 
en smula chockerande arvodet av 720 
kr. pr — sekund! Så högt flår in

gen av filmhjältarne. 
Likalönsprineipen, så ivrigt efter 

strävad av kvinnorna inom andra yr
ken. är för filmstjärnorna en för 
länge sedan passerad milstolpe. 

kant. Men hon vet rakt inte, var 
hon gjort av sin väska. 

— Den hängdes bestämt i tambu
ren, när tant kom, säger jag kall
svettande. 

Men den finns där inte. Under 
letandet efter näsduken har fru AV. 
flyttat den, men vart? Ja, om hon 
bara i hela världen .kunde begripa 
var hon lagt sin Väska. 

Hennes humör är i fallande. Me
dan hon söker, muttrar hon för sig 
själv långa ramsor, som explodera i 
étt plötsligt: 

— Någon liar naturligtvis tagit 
min väska. Det är ju alldeles klart 
a't den inte kan kamma bort av sig 
själv. 

Och hon betraktar mig med en 
blick, varur tusen anklagelser spra
ka fram som vreda gnistor över mitt 

arma hus. 

— Men kära tant! 

— Ja, antingen måste väskan fin
nas eller är den stulen, säger hon 
högtidligt. Och orden ledsagas av ett 

KOP DA 
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T a n g e n s  G a r d i n e r  
platsens största sorterine hm 

A.-B. CARL JOHNSSON 
Kungstorget. 
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En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Normen. 
Andra uppl. Pris häft. 5:75, inb. 7 kr, 

Aktiebolaget Pehrssons Förlag. 
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Alma Peterson, Bilen Wa
de// och Erika Cavallin, 
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frän Göteborgs Skolkök. 5 uppl. 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
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Godtrogna 
kvinnor. 

Gång efter annan läser man i tid
ningarna om samvetslösa bedraga
re, som! specialiserat sig på att från-
lura ensamma kvinnor deras piingar 
eller tillhörigheter. En gång är det 
en man, som under föregiven anled
ning intränger till ensamboende da
mer och tilltvingar sig deras väskor, 
en annan gång en smart äktenskaps-
svindlare, som mot löfte om gifter
mål frånnarrar ett flertal kvinnor 
ansenliga summor av deras större 
eller mindre besparingar. T dagar
na liar stockholmspolisen lyckats 
fasttaga en durchdriven skälm, som 
under uppgift att vara, ombud från 
pensionsnämnden företrädesvis be
sökt åldriga kvinnor och begagnat 
meddelandet oim att deras pension 
skulle höjas såsom ett lockbete för 
deras godtrogenhet. Det har endast 
gällt att underskriva ett visst pap
per. Medan detta skett har bedra
garen passat på att tillägna sig di
verse värdeföremål — i ett i Göte
borg inträffat fall ett par guldrin
gar ur en byrålåda, då lägenhetsin-
nebavarinnan, som ej själv var skriv-
kunnig, måste gå över till sin i »am
ma hus boende dotter för att få det 
viktiga papperet undertecknat. 

Alldeles oavsett det upprörande i 
denna art av bedrägerier måste man 
förvåna sig över att den kvinnliga 
godtrogenheten ofta, och isynnerhet 
gentemot män, är så kritiklöst stor, 
som den är. Mängden av bedragare, 
som operera i densamma, visa även 
vilket 'tacksamt fält den erbjuder. 

Smakfulla Kransar 

Vasa BlontsterhandGl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

F i l i a l :  Vasagat. 2t. Tel. 5481. Hovleverantör. 

Kungl. 

ständigt 

Visserligen kan det anföras till kvin
nornas försvar att uppfinningsrik 
domen på området icke alltid g® 
det så lätt att avgöra, otra bedragen 

föreligger eller ej, och att vi 'K' 
skulle våga släppa in vare sig oa-
karlen, brandsynen eller tele on 

mannen i våra hem, om vi 
fruktade för bedrägerier. 

Men vanligen lär man i ett lie» 

snart nog känna såväl dessa 
diska besökare som deras tider, 
här finns ingen anledning tilljej*, 
vationer. Däremot gör man fclo* 

att se upp, när något i öro 0 ' ^ 
ombud uppenbarar sig och av en 

lRr annan föregiven anlednmg £ 

tillträde till vaningen. I,<n 

mer en främling i vårt hus « ^ 
jar spela välgörarens roll i << 

annan form, då kan maa vaJ" . 
viss ad om att det är 'hög ti ,,oll 

(ra-

på sin vakt — ställa sig 

garde". 
Världen är icke .sådan, at ^ 

ste utsikt finns att någon ^ 
bedd tar våra intressen om 

1er obelönad 
T no {'.oil ifl;V ' 

ske en ärkeskälm, genteet 
borde sätta en ära i att tn_ ^ 
huvud och hjärta exemp > ,.yfr 

at,sen att "kvinnans b-

söker förbättra vir 

förhållanden, i 99 f^v% 
här att göra med en bedrag ^ 

i sa gaml 
går mannens först: 

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

Offentliga nöjen. 

Stora T eatern. 
gonflé 

1,30 Billighetsmatiné: 

XYSKA SUSANNA. 

Varje afton kl. 8: 
WIENERBLOI). 

korensbergsteatern. 
I kviill kl. 8—10,45: 

ßWEDENHIELMS. 
j 4 akter av Hjalmar Bergman. 

Sf®1' led1 

"fjya Teatern. 
v>rje afton kl. 8: N:r 66. 

med sång i 3 akter av Verner Nielsen 

Lilla Teatern. 
För 100 :de och sista gången 

GIFTA MIG — ALDRIG! 

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

GIFTA UNGKARLAR. 

Xanclsl^ompaniet 

Drottninggatan 42 
TELEFON 15379 

GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 

Kvinnlig solidaritet. 
Av V I R G I N I A  R A Y M O N D .  

Pliktens bana för till fridens och 

ljusets hemvist, om vägen är aldrig 

så törnefull. 
Fredrika Bremer. 

Fatta tag i minuten, ty på dess 
vinge vilar evighetens allvar. 

•lean Paul. 

Det är själens kraft, som utgör 
Iroppens styrka, och själens enda 

kraft är i Gud. 
E. Laboulaye. 

Vår-Mallar 

Vid det senaste sammanträ
det: i Göteborgs Kvinnliga dis
kussionsklubb hölls inled
ningsanförandet av kontors
chefen fröken Virginia Ray
mond. Vi ha genom välvilligt 
tillmötesgående av fröken 
R. satts i tillfälle att här ne
dan återgiva de ledande tan
karna i hennes med livligt bi
fall mottagna föredrag. 

Det förefaller mig lättast att kom
ma tillrätta med problemet "Kvinn
lig solidaritet" genom att skärskåda 
det ur några bestämda synpunkter: 
1) då den gäller självförsörjande 
kvinnor emellan ifråga om speciella 
kvinnliga intressen; 2) då den gäller 
stödjandet av annan kvinnas intres
sen; 3) då den gäller allmänna sam-
häl leliga i intressen. 

Kvinnlig solidaritet i det första 
fallet, då det gäller att stödja de 
spec, kvinnliga intressena har, synes 
det mig, en alldeles särskild konflikt 
att lösa: de gifta, och de ogifta kvin
nornas ställning till varandra med 
hä nsyn iti 11 själ v fö rsör j nin gsprobl e-
met. 

Mannen — gift eller ogift — har 
relä arbetsmarknaden öppen för sig. 
Utan tvekan bör han därför kunna 
ställa sig solidarisk med andra män, 
då det gäller gemensamma försörj
ningsintressen. 

För kvinnorna ligger denna sak 
helt annorlunda. Val av yrke är 
icke fritt, lagar och förhållanden 
sätta givna gränser. Därtill kom
mer frågan om den gifta kvinnans 
önskvärdhet eller mindre önskvärd
het i de självförsörjandes led.- Hur 
stå eller hur skola kvinnor förhålla 
sig för att visa en verklig sann soli
daritet, då det, gäller denna just i 
våra dagar aktuella fråga? Är det 
bevis ,på bristande solidaritet, om den 
ogifta, självförsörjande kvinnan rö
star för ett — i stort sett -—• utestän
gande av den gifta från arbetsom
rådena? 

Den. gifta kvinnan med hus och 
hem samt med barn att fostra, fyl
ler hon icke bättre det kall som bli
vit hennes, som hon själv valt, genom 
att stanna inom hemmet och där full
göra sina plikter? Bevisar hon icke 
bättre sin solidaritet mot samhället 
om hon fyller sin valda post så länge 

där 

Döden 
en smärtfri skilsmässa från livet ? 

lenaste Nyhetei' 
äro nu inkomnaoch som billiga 
och chica övergångshattar 
framhålla vi särskilt våra po* 
pulära sidenhattar i prislägen 

185 1375 1450 

Ccatcr. 
Stora Teaterns nuvarande pro

gram, Johann Strauss' berömda "si
sta operett" Wienerblod, som haft 
en glansfull premiär under den gång
na veckan, ikan nästan betraktas som 
en nyhet, då den ej givits här sedan 
åren omkring sekelskiftet. T å av 
Strauss' valser torde väl dock åt
njuta en sådan popularitet som hans 
Wiener-Blut, vars välkända, smekan
de, lidelsefulla toner behärska och 
giva karaktären åt detta betagande 
operettverk. Det finns icke heller 
någon salong, som ej oemotståndligt 
ryckes med av dess rytmer .och väl
ljud. Huvudrollerna, i fröken Inga 
Peters odh hr Karl Kinchs segervana 
händer, fingo en briljant framställ
ning, och bland övriga medverkande 
räknar teatern sina bästa krafter i 
facket. Ett starkt program som för
tjänar att höras — och ses. 

hennes arbetskraft och intresse 
påkallas? 

Lämna vi nu dessa frågor därhän, 
återstår oss en självrannsakan, då det 
gäller vår solidaritet kvinnor emel
lan i livets alla förhållanden. Hålla 
vi måttet då det gäller att stå sida 
vid sida vid (bevakandet av gemen
samma, intressen av vad art de vara 
må? I en tid som vår med vinsten 
av de nyvunna rättigheterna just 
komna i våra händer, hur tillvara
taga vi möjligheterna att samfällt 
gripa in i samhällsmaskineriet? Hur 
stödja vi dem .som å våra vägnar åta
git sig uppdraget att framföra våra 
önskemål? Hur ofta Skänka vi vår 
uppmuntran ocli vårt intresse åt dem 
som på olika .poster stå som pioniä-
rer för samhällsarbeten av olika slag? 
Hur stödja vi den press som arbetar 
för att å våra vägnar göra sig hörd? 

Det är kanske icke alltid i de stora 
beslutens stunder som de mest illu
strerande bevisen lämnas på vårt be
grepp om den kvinnliga solidarite
ten. Jag tillåter mig återge en liten 
händelse som gått som en anekdot 
genom pressen: I en .föreningsstyrel
se, bestående av män och kvinnor, 
skulle en man och en kvinna som 
föreningens representanter på dess 
bekostnad göra en studieresa. Den 
kvinnliga representanten ansågs k-un-
na göra resan på 2/3 av den manli
gas kostnader, men vägrade mottaga 
det utanordnade beloppet, upplysan
de föreningsstyrelsen om det inga
lunda obekanta förhållandet att järn
vägs- och hotellpriser äro desamma 
för män som för kvinnor. Hon av
stod från äran att representera för
eningen. Men en annan kvinnlig 
medlem åtog sig uppdraget på stipu
lerade villkor. Av vilket skäl veta 
vi icke, men hon bestyrkte genom sin 
handling de manliga, styrelsemedlem
marna i deras tro, att en kvinna kan 
reda sig på ett billigare sätt än en 
man. Hon gav dem vad värre var 
ett exempel på bristande kvinnlig so
lidaritet. 

I dessa dagar har man med anled
ning av den debatt, som pågått om 
likalönsprineipen (lika lön för män 
och kvinnor i samima befattning) 
sökt visa, att kvinnorna icke äro vux
na vissa av arbetslivets krav och att 
de själva äro medvetna därom. En 
nationalekonom har sålunda fäst 
uppmärksamheten på vilka överras
kande stora förmögenheter, som äro 
samlade på kvinnliga händer. Deras 
ägare förvalta dem emellertid i regel 
icke själva, utan anförtro denna upp
gift åt andra och då nästan alltid åt 
män. Här vore ett tillfälle för de 
förmögna, kvinnorna att genom lån 
eller bolagsbildning stödja den kvinn
liga, företagsamheten. 

Hur mycket som ligger i denna 
anklagelse är icke lätt att bedöma. 

Det finns också en annan solida
ritet, som kvinnorna behöva taga 
ställning till, solidariteten med man
nen i den utsträckning han kan ha, 
berättigade krav på den icke blott 
som fader, make, son, anförvant över
huvudtaget, utan även som medmän
niska. Ty kunna vi icke nå därhän, 
att vi i full solidaritet känna som 
människor — människa mot männi-

Den starkaste känslan hos männi
skan är hennes kärlek till livet och 
framför allt till dess lycka, skriver 
en läkare. Denna regel kullkastas 
icke utan bestyrkes även av det ofta 
som ett motbevis framdragna sakför
hållandet att människor begå 'själv
mord. Vad som driver dem till den
na förtvivlade handling är icke för
akt för eller hat mot livet utan den 
omständigheten, att de befinna sig i 
eH så plågsamt läge, känna sig så 
genom olyckliga, att döden synes dem 
isom en vinning, som den mindre olyc
kan ! 

Det är nämligen icke själva livet 
människan hänger fast vid utan vid 
den lycka idet redan innesluter eller 
som hon, föregycklad av ett ofta be
drägligt hopp, drömmer om för fram
tiden. 

Bland allt det myckna människan 
oroas av inger döden henne därför 
den största fasan. Den frånrycker 
henne livet och lyckan, den skiljer 
henne från hennes kära och från hen

nes ägodelar. 
Men hennes fruktan har också en 

annan grund. Hon tror att den sjuk
dom, som leder till döden måste vara 
plågsammare, förfärligare än någon 
annan, som hon haft och lyckligen 
genomgått. 

Det finns emellertid ingenting, 
som bestyrker en sådan skrämmande 
uppfattning. Tvärtom förefaller 'det, 
som om naturen velat göra vår skils
mässa från jordelivet, så litet smärt

sam som möjligt. 
I dödsattesten står att den bort

gångne dött av kräfta, lungsot, 
skrumpnjure eller något annat svårt 
lidande, men vi böra komma ihåg 
att livet eläckes icke av någon be
stämd sjukdom utan på grund av en 
med sjukdomen följande förgiftning 
av blodet genom avfallsämnen som 
kroppen icke längre förmår avskilja. 
Denna förgiftning nedsätter både 
känsel- och uppfattningsförmåga 
samt framkallar till sist medvetslös
het. Naturen visar här gentemot 
människan en förutseende barmhär
tighet, som måste inge oss en känsla 
både av förundran, trygghet och 
tacksamhet. I de flesta fall är själ
va döendet fullständigt smärtfritt 

MERKURTVALEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

sfca — när det gäller det som angår 
oss som människor, da tecknar det 
sig sannerligen mörkt för tider som 
stunda. 

Särintressenas tid är förbi. Det 
myckna talet om att hällre söka det 
som enar än det som söndrar måste 
från ord övergå till handling. 

Den kvinnogeneration, som nu trä
der till, har ett dyrbart arv att för
valta efter de kvinnor, vilkas^ soli
daritet åt densamma, förvärvat infly
tande och makt. Må kvinnorna bruka 
dessa gåvor under känsla, av solida
ritet men en solidaritet,, som icke är 
begränsad till vissa områden, utan 
som är alltomfattande. 

även i de plågsammaste sjukdomar. 
Människan dör lika omedvetet som 
hon insomnar. 

Dödsannonsernas stereotypa ut
tryck "avsomnade stilla och frid
fullt" är sålunda fullt berättigat. 
Några undantag från den allmänna 
regeln givas, men de äro relativt 
sälsynta. en del olycksfall med icke 
ögonblicklig död samt vissa, förgift
ningar t. ex. genom ,stryknin, is. k. 

rävgift", då medvetandet är full
ständigt klart ända till sista andeta 

get. 
Den ögonblickliga döden vid 

olycksfall eller under krig genom en 
kula i huvudet eller genom massa 
krerandet vid en bombexplosion är 
smärtfri. Medvetandet hinner icke 
uppfatta vad som hänt förrän allt 
är över. 

Den plötsliga döden genom hjärn 
slag är en barmhärtig död i så måtto 
att den som drabbas därav icke upp
fattar vad som sker. Man vet det 
därav, att personer, som träffats av 
hjärnislag utan att dö därav, när de 
återfått medvetandet icke haft nå
got minne av händelsen. 

Sjukdomsperioden ända inemot 
den tid då lidandet tar en kritisk 
vändning och den sjukes medvetan
de omtöcknas, innesluter givetvis 
smärtor och plågor, men de äro helt 
säkert icke svårare än dem vi känt 
•och utan större svårighet uthärdat 
under sjukdomar som vi tidigare haft 
och som gått till hälsa. 

Allt vald som här ovan sagts gäller 
dödens fysiska sida, det kroppsliga 

lidandet. 
Men saken ha.r också en psykisk 

sida, det själsliga ställningstagandet 
till vad som förestår. Människan 
k n. som förut nämnts, känna bitter 
sorg över att behöva lämna själva 
livet, men 'det starkaste inslaget i 
dödsfruktan är tvivelsutan hennes 
ovisshet inför det som följer efter 
döden, om det gives ett fortsatt liv 
eller icke, och i förstnämnda fall 
huru detta liv skall gestalta sig 

I många ifall måste man nog räk
na med svåra marter i dessa stunder 
av bävande undran, marter som un
dandraga sig läkarens hjälp, men 
man vet också och det finnes otaliga 
exempel därpå att människosjälen 
ställt sig icke blott undergiven inför 
den ofrånkomliga skilsmässan från 

Mänsklighetens välgörare. 
De äkta 'Kol a'-pastillerna, märke 

D allman, äro sedan g-ammalt kända 
som det bästa upplivningsmedlet vid 
överansträngning och därav förorsa
kad huvudvärk, slöliet och nervo
sitet. "Dallkolat" nedbringar beho
vet av alkohol och dylik Stimulantia. 
Känner Ni icke redan "Dallkolat" ga 
i dag in på apoteket och köp en ask. 
Ni gör en angenäm bekantskap och 
har förvärvat en vän och välgörare för 
livet. 

DALLKOLAT" 
ooooooooooocoooooooooooooo 

— överan

s t r ä n g d e s  v ä n ,  

utan recept på apoteken, ask om 

2i past. kr. 1:50. 
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jordelivet utan även motsett den med 
religiöst betonade känslor av läng
tan och lycka. 

farsan" ocb 
JVLorsan". ( (  

Språket är ett uttryck för våra 
tankar. Ju skönare, varmare, inner
ligare vi känna, desto vackrare, väl
taligare, värdigare ord söka vi för 
att uttrycka det. 

Det finns även ord, som äro om
givna av en sällsam helgdagsglans. 
Det är sådana ord, kring vilka .ge
nerationers tankar och känslor ska
pat en genom tiderna oförgänglig 
höghet och helgd. Genom en tyst, 
av alla fattad och förstådd överens
kommelse vårda vi dem även i våra 
tankar och vårt tal och tillåta icke att 
någon förringande, förlöjligande 
förvrängning kränker deras helgd. 

När därför slangen förgrep sig på 
två av vårt språks skönaste ord: Far 

H O O V E R  
Den piskar, medan den sopar, 

medan den suger. 

"En betagande 
vacKer Kvinnogestalt 

som man måste hålla av", skriver Göte
borgsposten om huvudpersonen i Aiwa 
Uppströms historiska roman Hildur Hallins 
ödesår. "En synnerligen intressant ocli 
spännande bok med innehåll, som griper 
läsaren ända in i hjärterötterna. En för
träfflig kulturbild ur gångna tiders histo
ria" . (Bengt Nylund i "Upsala".) Pris 
5:75. Lindblads, Uppsala. 

Ni 
han 

aldrig 
använda en dammsugare till an
nat än att avlägsna löst liggande 
damm. För mattrengöring är 
den oanvändbar, eftersom den 
hårt intrampade smörjan måste 
piskas ur. Endast Hoover kan 
utföra denna piskning inomhus, 
utan att röra upp damm'. 

A.-B. 

Ferd. Lundquist & Co. 
Hoover-avd. Tel. 4614. 

Stackars Ifrma 
Av Charlotta Perkins Gilman. 

översättning av Frigga Carlberg. 

TT. 

~~ Nej, svarade Elsie litet skarpt. 
Moderskap och gymnastik passar ej 
ihop. 

~ Är du lika stark och verksam 
SOrtl du brukade vara? 

Det är jag inte — fortfarande 
ö'ed skärpa i rösten. Du synes icke 
förstå, Irma — beror väl på att du 
lnte är mor, antar jag — att när 
Ir'an liar barn, så kan man inte ha 
Siting annat. 

Har du underhållit din musik? 
Eller dina språkkunskaper? 

Nej, och av samma skäl. 
Har du lärt något nytt? Bliv 

lcte stött, Elsie, men vad jag vill ve-
^ är detta, du har tillbringat tjugo 

P å  e t t  s ä t t ,  j a g  p å  e t t  a n -
11 a*- Du har vissa synbara förmå

ner och glädjeämnen, som jag inte 
har. Jag forskar efter om du bred
vid dessa har andra vinster, eller om 
dessa äro de enda jag kan jämföra 

mina fördelar med. 
— Jag är inte stött, Irma. Du är 

min enda syster och har alltid varit 
god mot mig. Jag skall göra alla 
medgivanden du önskar. Äktenskap 
är en kompromiss, förstås. En man 
avstår från sin frihet och en kvinna 
från sin. De ha sin kärlek — sitt 
hem — sina barn. Men ingen kan 

ha allt. 
_ Det är sant, det skall jag med

ge, Elsie. Men säg mig en sak till 

— vad väntar du av framtiden? 

— Jag väntar ingenting, svarade 

Elsie kort, varje dag har sin . . . 
— Egen plåga, avbröt Irma. Var 

så snäll och se framåt. Du är nu 
fyrtiotvå. Du skall leva, hoppas 
jag, tills du är dubbelt så gammal. 
Vad tänker du utföra de nästa fyr

tio åren? Det var ett djupare ton

fall i hennes röst. 

Elsie lät, sitt arbete vila i knät och 

såg oroligt på henne. 
— Så länge som du har levat förut 

och utan den föregående barndoms
tiden — från denna dag, fullt ut

vecklad, erfaren, med ditt hem, din 
lycka, ditt moderskap uppnått; ditt 
hushåll inte vidare betungande. Med 
inga fler barn i väntan och dessa två 
nästan vuxna — för att snart vara 
ur dina händer — universitet — af
färsliv — giftermål. Då behöver du 
inte "vara där" så mycket. Vad 
skall du då ta dig till med dina fyr

tio år? 
— Det är inte säkert jag lever, fö

reslog Elsie, som om detta var ett 

tilltalande alternativ. 
— Men det kan hända du gör det 

— vi är en långlivad släkt. Och mo
derskap bidrar, vet du ju, till livs
längden — såvida man inte dör där
av. Jag skall dock ursäkta dig för 

de sista tio. Efter sjuttio kan du 

sitta i en gungstol dagen i ända. 
Kalla det trettio år, tio timmar om 
dagen — eller nio — eller åtta 
säg Elsie — önskar du inte gö

ra något? 

Elsie skrattade nervöst. — Vad 
menar du med "göra något"? Låt 
mig höra vad du själv har uträttat 

för storverk dessa år — du vill ald

rig skriva om dig själv. 
Irma reste sig upp, gick sakta ett 

par slag fram och åter pa verandan, 
ivrigt iakttagen av lyssnaren bakom 
det öppna fönstret med den gröna 
gardinen. Så kom hon tillbaka och 
ställde sig bredvid sin syster, stödd 

mot verandaräcket. 
— Så skall jag gottgöra det nu, 

Elsie. Men först vill jag be dig tro 

att jag inte förringar din lycka 
det är ett stort, härligt stycke av li
vet du fått och inte jag — och som 
jag saknar. Nå, här har du min rap

port. 
— Jag reste till Kalifornien som 

du vet vid tjugoett års ålder. Ett 
slags lärarinne-sällskapsdam. Hela 
släkten protesterade, men jag hade 
fyllt tjugoett och rådde mig själv. 

Jag reste därför att jag behövde 
växa. Och det har lyckats. Jag 

studerade platsen, folket, förhållan
dena. Jag arbetade flitigt, sparade 

och ökade mina möjligheter. Be
gagnade mig av tillfället att besöka 
Europa med Chisborsbarnen, såg en 

hel del, lärde mig tre språk, en värld 

av erfarenhet och förtjänade rätt sä 
bra pengar. Då var jag tjugofyra. 
— Kom så tillbaka till Kalifornien 
och satte in mina besparingar i ett 

litet privat skolföretag. 
— Du gav mig en del av dem ock

så, avbröt Elsie ömt. 
— Det låg ju nära tillhands — då 

jag ändå hade nog att starta med. 
Skolan gick bra och så satte jag upp 
ett skoisanatorium — trakten var så 
lämplig. Jag köpte mark och vid 
trettio år var jag ägare av ett stort 
område, byggde, odlade och plante
rade. Du skulle se min trädgård. 
Jag har gått försiktigt till väga och 
vad jag har är säkert planerat och 

—• det bästa av allt — hederligt för

värvat genom mitt eget arbete. 
Och det slags arbete jag har ut

fört har hjälpt människor, särskilt 
barn. Jag har varit ett slags foster
mor för hundratals av dem dessa se

naste femton år. Och så — adopte

rade jag några. 

— Och det har (lu aldrig sagt ett 

ord om, inföll Elsie bestört. 
Nej, jag ville se hur det utföll. 

Nu har jag fyra jag kallar mina eg

na, tog dem som späda — de äro 
präktiga. Två av dem är lika gamla 
som Tom och Betty, två är yngre —• 
jag skall visa dig deras fotografier. 
Personligen, fysiskt menar jag, är 
jag hundra procent starkare och rör
ligare än jag brukade vara. Jag har 
tränat — i åratal — i solsken och 
bergsluft. Jag kan klättra i berg, 
rida, fäkta, ro, simma, spela golf, 
tennis, biljard, dansa som en ung
dom — eller en yrkesdansös. Jag är 
b o k s t a v l i g e n  m e r a  l e v a n d e  ä n  
jag var vid tjugo. Jag har en präk
tig bil och brukar köra den själv. 

Och så har jag ökat mitt vetande 
— har god tid att studera. Till sta
den kör jag på en halvtimma. Jag 
är medlem av klubbar och förening
ar, där jag söker vara till nytta för 
mina medmänniskor ; arbetsfältet 
växer eftersom jag blir äldre och 
jag har planer för vad jag skall gö
ra när jag blir femti — sexti — sjut-
ti år. Vad min odling av plommon 

och aprikoser angår, så lönar den 
sig utmärkt. Jag har en liten kon
serveringsfabrik också och ett egna
hemsområde för mina arbetare med 



K V I N N O R N A S  T 1 D N 1 N O  

A. LUN1313 LAIDS 

BEGRAVNINGSBYRÅ 

K U N G S G A T A N  1 2  
TKL. 1 lO 45, 77U, ankn. bost. 

Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

och Mor och införde de ljudvidriga 
benämningarna "ifarsan" och "mor
san" ryggade flertalet människor in
stinktivt tillbaka inför en oerhörd 
råhet. Man tyckte sig behöva gå 
allra lägst ned ipå samhällsskalan, 
till slangens mest ovårdade vildmar
ker för att finna dess ursprung. En
dast ett fåtal ansåg dem kvicka, "hu
moristiska". De kastade ett blixt
ljus över den cyniska livssynen bland 
bobbans och kolingens själsfränder 
och ställde ett förut helighållet för
hållande i en löjlig belysning. Små
ningom blev det ansett som duktigt 
att använda dessa ord — än längre 
fram vardagligt. Man begagnade 
dem som effektiva spett för att bryta 
ner muren mellan .föräldrar och 
barn. —- "Farsan" och "morsan!" 
Det ställde far och mor på en vis
serligen lägre, men också tillgängli
gare och kamratligare nivå. 

Numera ha 'benämningarna vunnit 
insteg i otaliga hem 'bland alla sam
hällsklasser. Dessa uttryck från ga
tan, ifrån draggen tolereras som na
turliga i bildade vfmiljer, av vars med
lemmar ingen i övrigt ens skulle 
kunna drömma om att upptaga ga
tans seder och slang. 

Men att sätta en löjets och ring
aktningens prägel på två av språkets 
skönaste ord — för detta liar man 
icke ryggat tillbaka. 

Far och Mor! Vad sam ligger i 
dessa namn kan aldrig uttryckas med 
samma känsla, vördnad, tillgivenhet 
och kärlek i "ifarsan" och "morsan". 

De äro ocfh förtal i godtyckliga, 
simpla förvrängningar, som intet 
barn borde tillåtas att släppa över 
sina läppar och inga föräldrar ut

härda att höra. 
Låtom oss föra ett energiskt krig 

mot dem och mot all slang, som lör-
därvar, försimplar, vanställer vårt 
sköna språk. 

Språket är ett uttryck för våra 
tankar. Låt oss tänka högt och 
stolt om våra föräldrar och med pietet 
och kärlek i tanke och tal vårda de-

. ras vackra namn: Far och Mor. 
•—e. 

V i t r u m s  F E R R O L  
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fönlrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist oeli svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas k 
Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 
Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fås på alla apotek. 
Om Vitrnms Ferrol ej finnes p& närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Apelsinmarmelad 
(Smörgåsmarmelad) — (prisbelönt) 

i burkar ä 1 kr., 6 brk kr. 5 fraktfritt. 
Provburk fraktfritt mot 1 kr. i postanvisn. 
Efterkrav. Ilj .  Landins Saft- & Fruktkon-
servfabrik, Mosas. 

Vårstormen. 
En blek vårsol lyser ner mellan 

höga husrader på en stenlagd gata 
med hårdistampade makadamtrottoa
rer. 

Några simå flickor stå i ring och 
leka tyst och stillsamt med en mång-
färgad gumm-ilboll. Det är en inveck
lad lek, kanske .också rolig. Bollen 
flyger i korta kast från hand till 
hand, 'så mot väggen, upp i luften 
— nu studsar den mot. marken 

Bredvid rulla några pojkar små 
stenkulor mot en i trottoaren upp
grävd liten grop, från vars fuktiga 

botten de sedan plocka upp dam med 
smutsiga fingrar. 

Och ännu ett stycke längre bort 
stå några barn invid ett staket med 
ansiktena pressade intill järnstänger
na, kring vilka deras händer i ett 
hårt grepp knyta sig. De stå all
deles tysta och se oavvänt på något. 
Det är ett litet stånd nyutsprungna 
snödroppar, vilkas bländvita klockor 
välva sig över den sotsvarta myllan. 

Detta, är -störstadsgatans vår! 
Vad dessa småttingar söm vuxna 

skola minnas av sin 'barndoms vårar, 
om de gitta tänka tillbaka på dem, 
är en blek ,sol mellan höga husrader, 
en smula värme i luften, en grann 
boll, några stenkulor och ett oåtkom
ligt isnödroppsstånd innanför ett- järn
staket ! 

Hur imycket mäktigare och prakt
fullare kommer icke våren till bar
nen på landet! Hur levande dess 
minne ifastän årtionde lagges till år
tionde. Vilken rikedom av fängs
lande och bestående intryck! Natur-
scenerier .som tjusat blicken, skogs
sus och [fågelsång som förtrollat örat, 
itämningar \sorn hänfört själen! 

Adfc, när våren för många, många 
år sedan i min barndom kämpade 
med vintern och med stormande hand 
på några korta timmar bröt ned dess 
sista starka fäste, Vänerns mäktiga 
i sv al v! 

Snön har smälts av regnet, förin
tats av sol och vind. Icke ens i nord-
isluttningarne lyser det längre vitt, 
men vintern råder — Vänern ligger 
ännu frusen. Värmen från strän
derna och öarne har tvingat isen att 
släppa landfästet, men utanför det 
smala, bältet av öppet vatten ligger 
den alnstjock, skrovlig, grå, oined-
görlig. Sol och ' regn skola, behöva 
veckor för att få bukt med och upp
lösa denna kompakta genstörtiga 
massa. 

När kommer vårstormen, som skall 
slå sönder och samman isen och lösa 
det stora innanhavets blåa vatten, 
återge det rörelse ooh liv? När iskola 
de tunga lastskutorna makligt kryssa 
sig fram i den ljumma motvinden 
från strand till strand, de smäckra 
segelbåtarne leka på vattenvidderna, 
när skola ångfartygens svarta rök-
plymer blåsa ut över segelleden, när 
skola de nymålade lätta, roddbåtarne 
sjösättas vid stenbryggan, inbjudan
de till långfärder sedan vågorna still-
nat i vårskymningen? 

K o n f i r m a t i o n s -

K o s t y m e r  

finnas nu i våra väl
kända helylle garant. 
äkta tyger och i ele

ganta passningar. 

Kostymer 
Kr. 50. 53.— 67.- 70.-82-

Mössor fr Kr. 4.75 
Skor » 15.— 
Kängor » 16.50 
Kragar > 0.90 
Manschetter » 1.— 
Rosetter » 0.50 
Skjortor » 5.— 
Vantar » 1.50 
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FISKTORQET. 

Qoda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 

Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:o 60. 

Bazar Alliance. 
Tel. 4570 till båda butikerna. 

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

A. MAGNUSSON 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

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

En morgon i själva soluppgången 
är stormen där. Med fulla lungor 
blåser han. De rostbruna torra ek
löven virvlas upp från gräsmattorna 
ooh piskas risslande och rasslande 
fram i parkgångar ne för att vid en 
kastvind slungas upp i luften som 
myriader av rödbruna små 'fåglar i 
yrande lek eller vild skrämsel. Det 
brusar i hängbjörkarnas mjuka gren
verk, det knakar i de hundraåriga 
ekarnas väldiga kronor, det yr i luf
ten av lösslitna kvistar, torra arm
tjocka grenar knäckas som istickor — 
naturen håller storstädning! 

Stormen växer från stund till 
stund. Nu störtar lian till anfall 
också mot isen. Ute kring öarne på 
det stora gründet invid segelleden 
går sjön öppen. Stormen blåser upp 
vattnet i små toppiga vågor, vilkas 
rörelser fortplanta isig in under is
täcket. 

Plötsligt höres en skarp knall som 
ett iskott ur en jättepistol och en klin 
gande ton springer över isen från 
strand till strand. Det iskönjes en 
mörk rand som vidgas — niu lyser 
den blå. Det är den första råken. 
Vattnet i den öppna rännan sjuder, 
skummar vitt. Tätt — tätt — tätt 
komma knallarne, springa råkarna 
upp kors och tvärs med en glasklar 
spröd klang eller ett mullrande dån, 
Söndersprängt häver sig det oöver
skådliga isfältet i tunga frusna vå-
gor. 

Då händer något! 
Några stora isblock resa sig i den 

starka böljegången på kant, gripas 
av stormen, slungas mot varandra, 

krossas i ett regn av skärvor och is
kristaller, i vilka sol strålarne gnist
rande brytas. Det öppna vattnet vid
gas, på vågkamimarne som resa sig 
allt v redare och högre rida isblocken 
till kamp mot varandra. De sprän
gas under gny och brak i småstycken, 
malais till .stoft, till intet. När stor
men mot kvällen stillnar och dynin
gen rullar in mot stranden, ligger 
den väldiga sjön isfri. Verket är 
fullbordat. Vinterns sista fäste er
övrat; och taget. 

Stormen har spelat upp den fäst
liga ouvertyren till vårens underbara 
sagospel sam så starkt talar till bar
nasinnet: vinden skall blåsa varm, 
träden knoppas, vitsipporna avlösa 
hästhoven och blåsippan, nere på 
stallgården skola de guldgula kyck
lingarne springa omkring, fruktträ
den skola överböljas med blommor, 
stararne flytta in i sina bon, grå
gässen med utsträckta halsar segla 
genom luften, läckan sjunga i skyn, 
bäcka.rne sorla i skogen, vågorna slå 
mot 'stranden. Varje dag skall kom
ma med nya under, med nya märk
liga upplevelser med1 allt detta som 
när vi, gamla vordna, drömma oss 
tillbaka i livet kommer barndomsti
den att synas så underbar, så rik, 
så lycklig och oförglömlig. 

Crayon. 

tänkt och sagt allt vad som kan tän
kas och sägas. Han har belyst 
varje skrym-sia i de skildrade män
niskornas själar, varje liten händelse 

i deras liv. 

Allt är klart, allt är avslutat. Bet' 
finns inga gåtor som vår skarpsm-
n i gibet en ledig stund kan ta under 
intresserad omprövning, ingenting 
lor våir fantasi att tillägga. 

Allt detta kännetecknar — i för
minskning — också novellen. 

Den korta berättelsen är icke en 
sammanträngd novell utan något all
deles apart. Den utvecklar sig inte 
som romanen och novellen inför lä
sarens ögon — den kulminerar! Den 
är som ett enaktsdraima, eller en en-
aktskomedi. Den ger ett människo
öde, sammanprässat i ett enda ögon
blick, själva det avgörande ögon
blicket, Den är som en blomster
knopp, vilken just springer ut i en 
praktfull blomma, skön eller giftig, 
eller som en raket vilken natt höjd
punkten och nu mot bakgrunden av 
nattens mörker spränges i en eld-

a 
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Amalia Gustafsson. 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
Tel. 197g rekommenderas. 
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Spara tid. — Färdigkokta på 3 à 4 min.— Spara bränsle. 
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"Den korta 

berättelserT* 

Vem shrtver den. 

Smaken för romanen är i avta
gande och smaken för novellen i 
tilltagande. Det är större efterfrå
gan på "magasin" med noveller, 
även om dessa iiro dåliga, än på ro
maner även om dessa äro goda. 

Den allmänna brådskan och nervo
siteten spelar in även på detta om
råde. Man ger sig inte längre tid 
och ro att följa med en ramans lång
samma. och allsidiga utveckling. Man 
vill ha människoödena i en mera 
koncentrerad form. Det är därför 
novellen undantränger romanen. 

Men även novellen skall snart ha 

sett sin bästa tid. 
I Amerika och England har man 

redan — i rätt stor utsträckning 
-—• hunnit över novellstadiet. 

Vad publiken där begär är "Den 
korta berättelsen". Om ett år eller 
Avå skall man antagligen begära den 
också i Sverige. 

Utom sin längd har romanen för 
nutidsmänniskan ett annat- fel. Den 
är för uttömmande, Författaren har 

•V Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. - Tel. 95 8o> 
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BREVLÅDA. 
Fru B. A—d, Hälsingborg. 

aget mycket acceptabelt..'" Vi 
gärna den utlovade fortsättningen. 

Ny prenumerant. Oändligt Al 
jande! Tack för vänliga besväret 
och hjärtlig återhälsning. 

Patient sedan 1919. Vi kUM.( 

endast tillråda Er att besöka specia
list för att få hjälp. 

gnistrande knall. Det är något 
plötsligt, något oväntat, något sen
sationellt eller gripande som händer 

pa något hundratal rader. 
Den korta berättelsens tjusning 

ligger i allt .detta: koncentrationen 
som så älskvärt tar hänsyn till vår 
strängt upptagna tid. spänningen 
som oemotståndligt fängslar oss, allt 
det outsagda som väcker vår nyfi
kenhet och ger vår fantasi, vår skarp
sinnighet något, av intresse att syssla 
med när vi äro upptagna av ett icke 
tankeväckande mekaniskt arbete el
ler när vi vila. 

Det är ännu endast ett fåtal för
fattare, som äro mästare på den kor
ta berättelsens område och som kun
na utforma den till en i fråga om 
innehåll och gestaltning fulländad 
miniatyr. Men morgondagen tillhör 
dem som tillägna, sig denna konst, 
och det är till tjänst för intresserade 
som ovanstående antydningar givas. 

Edith MacMillan. 

Yi skulle vara intresserade av att 
få några, försök till den korta berät
telsen till påseende och eventuellt in
förande. 

Red. 

Ester M. 
ger varit 
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Saken har många gån-
diskuterad men saknat 

iäckduglig ledare. Vi äro övertyga
de om att där sådan finnes mycket 
här finns att taga vara på för kvinn
lig företagsamhet. 

Irma. Ja, så kan det vara! Verk
ligheten är mången gång underba
rare än dikten. I detta fall skulle 
vi gärna önskat motsatsen. 

M—a N—t. F or tidigt på året, 
men om de ,få ligga över till lämplig
tid — kanske! 

En undrande. Red. ställer sig 
.fullt solidarisk med edra synpunk
ter, men har funnit att det för spörs
målets utredning är nödvändigt att 
även höra motpartens. 

/. L—g. Originellt. Alltages.; 

Martha. Dikten har otvivelaktigt 
sina förtjänster men håller ej måttet 
ifråga om formgivningen. Mästare-
blir man inte med en gång' —- tag 
nya tag! 

Inga. Det. oss. erbjudna bidraget 
håller ej fullt måttet. Vårt tack för 
erbjudandet. 

När den fattige ger den arme, är 

det glädje i liimmelen. 

Hrla JMjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

den mest förtjusande barnkrubba 

för småttingarna, när mödrarna är 
ute i arbete. Jag söker befordra all 
slags kvinnlig industri, men skulle 

jag berätta alla mina planer för dig 
tog det aldrig slut. 

— Detta hade jag ingen aning om, 
Irma. Det är storartat ! 

— Det är inte vad jag gjort, som 
utgör min lycka, utan vad jag skall 

göra, den vidgade horisonten, fram
tiden. Varje år känner jag mig star
kare, modigare, ser saken klarare — 

å, livet är härligt ! — Ser du, Elsie, 
jag har mina småbarn att älska och 
sörja för, fast jag inte fött dem till 

världen, är de dock mina. Så har 
jag ett vackert, komfortabelt hem, 

där frid och glädje är bofasta. Jag 
har allt utom den äkta mannen — 
där kommer du först, Elsie. Men 

jag bär inte sorgdok för det — livet 
har så mycket att bjuda ändå. Låt 
mig aldrig mera se minen "stackars 

Irma", lova mig det! 

— Nej, sade Elsie sakta, det lovar 

jag dig. 

På hotellet var en fest anordnad 
samma kväll. Elsie satt bland ma

tronorna och såg sin son och dotter 
fladdra omkring bland ungdomen. 

Irma, i en utsökt toalett, dansade 
så väl att flickor, med halva hennes 

ålder, avundades henne hennes dans

örer. 
— Vilken kvinna ! sade för sig 

själv den principlöse skribenten, in
nan han dansade ut med henne. 

— Vilken är kortaste vägen till 

Sydkalifornien? frågade han efter 

dansens slut. 

Det stora 
problemet. 

Med anledning av Torborg Ottos-
dotters inlägg i frågan "De oföddas 
rätt och de föddas" ha vi fått mot
taga en förebrående skrivelse från 
"En prenumerant", som anser att 
den nämnda art. icke bort beredas 
plats i tidningen. Inlägget beteck
nas som omoraliskt och blottat på 
sunt förnuft, därför att det av hän
syn till ungdomens starka könsdrift 
pläderar för tidiga äktenskap. 

"Hur", frågar "En prenumerant", 

"skulle en yngling, som studerar, 
kunna gifta sig så tidigt, som vid 20 
år? Och om han så skulle göra, vil
ket hårt slag bleve det icke för de 
föräldrar, soim kanske med! stora upp
offringar bekostat sin sons uppfost
ran, om de måste åse hur han redan 
i ynglingaåren avbröte sina studier 
för att gifta sig? Att Torborg Ot
tosdotter kan taga till orda för så 
tidiga äktenskap, visar att hon har 
låga tankar om Sveriges ungdom —" 

Vid införandet av T. Ottosdotters 
artikel togo vi, som man torde min
nas, avstånd från hennes åsikter. 
Vad vi åsyftade med införandet var 
att ge imödrarne en inblick i hur 
ungdomen tänker i denna fråga, som 
märkligt nog och beklagligt nog al
drig är föremål iför ett öppet -och är
ligt, av ömsesidig förståelse och väl
vilja präglat tankeutbyte mellan 
föräldrar och ibarn. Ämnet är 
"tabu"; det får ioke vidröras, och 
problemet lämnas att lösa sig självt. 

Föräldrarna hoppas, att de unga, 
när kärleken kommer in i deras liv, 
det må nu vara venus lunaria, den 
rena äktenskapliga kärleken, eller 
venus vulgivaga, den lägre kärleks-
driften, skola anlägga förnuftets, 
pliktens och moralens synpunkter på 
frågan, att de skola visa ansvars
känsla, och om så erfordras, vara 
mäktiga av självövervinnelse. 

Men (för att detta handlingssätt 

skall vara så naturligt och självfallet 
•som man på föräldrahåll anser, må
ste förutsättas att de unga genom 
systematisk uppfostran på vanans 
väg bibringats besinningsfullhet, 
pliktkänsla, självbehärskning och vil
jekraft. 

Om så icke skett, hur vågar man 
då förvänta, att dessa ädla själskraf
ter, vilka kunna vinnas endast ge
nom ständig vaksamhet och ständiga 
ansträngningar, skola stå till rådig
het i prövningens och frestelsens 
stund? 

Ungdomar som under sin uppväxt
tid aldrig övats i att taga hänsyn till 
andra, att avstå från något önskat, 
att aktge på .och tygla sig själva, 
utan soim i stället vants vid att inom 
ramen för hemmets möjligheter få 
alla sina önskningar beaktade och 
uppfyllda, skola då kärlekens, pas
sionens mäktiga stämma gör sig hörd 
blint följa den så som de alltid varit 
vana -att följa sin egen lust. 

Och de skola handla på detta sätt 
inför varje frestelse de möta på sin 
väg. 

Om nutidens; ungdom sikall a.rta 
sig väl eller dåligt synes närmast av
göras av slumpen, av rena tillfällig
heter, av miljön den kommer in i, 
de påfrestningar den i karaktärshän
seende utsattes för. De många miss
lyckanden man ser ifråga om unga 
människor, de många skeppsbrott 

man bevittnar verka skrämmande 
men knappast överraskande. 

Ungdomens egensinniga självgod
het, dess retliga avvisande av varje 
rättledande inblandning av föräld-
rarne, dess njutningslystnad, dess 
brist på självtukt, dess karaktärs
svaghet, allt detta är endast en för
storing av de karaktärsdrag, som 
ständigt komima till synes under 
uppväxttiden men förbises därför att 
det då rör sig om <så oviktiga ting. 
Man begär inga dygder av barnet, 
man överser med dess själviskhet, 
förlåter det dess små fel. 

En svensk skald Hugo Gyllander 
har skrivit något härom, som kan 
förtjäna att övertänkas: 

"De brister och fel som man trodde 
så oskyldigt lätta soim spånen, 
de växa, de växa, de växa, 
de växa till galgar för sonen." 

Låt oss till sist anföra ett vägande 
uttalande av en berömd auktoritet på 
uppfostrans område, den amerikan
ske filoosfen William James. 

— Människorna, framhåller lian, 
spinna sina egna öden, goda eller 
onda; under barndomstiden under 
föräldrarnas ledning, sedan på eget 
ansvar. 

— Varje det minsta utslag av 
dygd eller last, fortsätter han, kvar-
lämnar sitt om än aldrig så obetyd
liga märke. Där nere bland våra 

nervceller och fibrer räkna inolekj 
lerna det, inregistrerande och ma
gasinerande det för att brukas nio • 
oss då nästa frestelse kommer, n 
av vad vi göra blir i strängt ve ^ 
skaplig -mening utplånat. Ln 
niska är ett vandrande knippe 
vanor. Vi skapa ett hèlve e a 
själva i denna värld genom att 1» 
hjälp av våra vanor forma va 

raktär på ett oriktigt sätt. 
Men William James har oofc» 

av tröstande och sporrande ® 
att säga: . ., •aiv{sr-

— Den som vant sig vid »jP1 

sakelse i onödvändiga ting, ut ^ 
giskt viljande ooh vaksamhet 
skall när frestelsen kommer 

han-
vara 

SKau nai iicSÏU-v- - för att 
tillräckligt stålsatt och o vad i ^ 
segra, han skall stå som ett ton 
allt vacklar omkring honom. 

G r a t u l e r a  

mathilda 
Gertrud 
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I N N E H Å L L .  

ytiandskrönika i sammandrag. 
Samhället i gungning. 
En liten handfull liv». 

Oives det ett liv efter döden? 
En banbryterska och en livsgärning. 

Av Hedda Key-ßasmussen. 
fem minuter. 
jlusikstaden Göteborg. 
på Herrelös mark. Av Tora Ramm. 

Teater. 
Ingen regering löser det problemet. 
Göteborgs Id un. 
Flädermöss, gastar och ugglor. Av 

Crayon. 
Pratsjuka människor. Av Ragna Peters 
Göteborgs sidenhus. 

UtlandsKröniKa 

i sammandrag. 

FolkföAundsråiclets heslut angåen
de det mångomskrivna. Genèveproto-
kollet bàev att spörsmålet skulle hän-
skjutas till den i höst sammanträ
dande folkförbuiidsförsamliiigen. 
Detta 'beslut förmår icke dölja det 
sakförhållandet att protokollet, till 
vilket ett och annat land velat knyta 
»Iitär a:vru.stning, aldrig kommer att 
«fettas i verkligheten. England 
åar nekat sin underskrift och därmed 
kan saken anses avgjord och fallen. 
Det finns väl ingen anledning att 
fröjdas över att detta visserligen 
mycket tvivelaktiga försök att lösa 
det europeiska fredsproblemet miss
lyckats, men det verkar dock som en 
Mrielse att det äntligen talats rent 
språk i denna sak och att världen 
fått veta vad den har att rätta sig 
efter. Yad som ska'11 sättas i stäl
let för det avlivade Genèveprotokol-
let är som bäst föremål för över
läggningar mellan de intresserade 
makterna, utan att någon kan förut
säga det blivande resultatet. 

Det turkisk-grekiska ärendet om 
den från Turkiet utvisade grekiske 
patriarken ställdes på framtiden. In
ternationella domstolen skäll avgöra 
om rådet är befogat att döma i den
na sak. 

Den radikala religionsfientliga re
geringen i Frankrike utkämpar f. n. 
5®' förbittrad strid med de kyrkliga 
intressena. Mot tidigare till det starkt 
religiösa Elsass givna löften om att. 
dess gamla traditioner skola respek
teras har regeringen förbjudit reli
gionsundervisning i skolorna. Denna 
sfrid utgör f. n. brännpunkten för 
det franska inrikespolitiska intresset. 

I Tyskland förbereder man riks-
Presidentvalet med hjälp av otaliga 
feedrag, demonstrationer, även med 
Wodigt inslag, och en ursinnig press-
kampanj. I fråga om partisplit tor-

Tyskland överträffa varje annat 
'and. 

ka 
I Tyskland, Danmark och Italien 

-Jr man att dragas med svåra ar-
oetskonflikter. Även England hotas 
av liknande förvecklingar. Vad som 
På en del håll oroar är det växande 
"'flytandet hos de revolutionära kom
munistiska partierna. 

Samhället i cfungnlng. 

hysta farhågorna att arbetar-
skulle ytterligare förvärra den 

.brutna arbetskonflikten genom att 
~®vara lockoutförklaringen med 
jjr°klameraiide av generalstrejk sy-
,as dess bättre icke komma att be-

Sa«nas. 

j. ^aintidigt med att man tacksamt 
staterar denna ljusning i konflik

ten, är det icke ur vägen att man 
med eftertanke dröjer vid de stäm
ningar, som under dessa dagar kom
mit till uttryck hos särskilt arbetar-
ungdomen. 

Man har på detta håll glömt bort, 
att striden står mellan arbetsgivare 
och arbetare, och i stället riktat 
stridshumöret mot samhället. Man 
har öppet talat om att "sätta sam
hället i gungning", att söka komma 
samhället till livs genom att avskä
ra dess pulsådror, järnvägs- .och sjö
fartsförbindelserna, post, telegraf 
o. s. v. 

Samhället som sådant står full
ständigt utanför striden, men icke 
desto mindre är det mot samhället 
arbetarungdomen önskat att attacken 
skulle sättas in. 

Man möter här samma tankegång, 
som kom till synes under det stora 
kriget och vilken då föreföll oss så 
brutal, så feg och avskyvärd — den 
seger som de kämpande härarne icke 
kunde vinna i ärlig strid vid fron
terna den sökte man tillröva sig ge
nom att angripa den försvarslösa ci
vilbefolkningen medels hungerbloc
kad och luftbombardemang mot obe-
ifästade städer. 

Ett försök att i den utbrutna ar-
betsstriden försätta samhället i gung
ning skulle vara dömt att misslyc
kas. En förbittrad och mäktig folk
opinion skulle icke tillata samhälls
maskineriets lamslående, överallt 
skulle samhället finna beslutsamma 
odh villiga händer för arbetets upp
rätthållande. 

På denna punkt råder ingen ner
vositet och oro. 

Vad man däremot har anledning 
att. oroas över är arbetarungdomens 
ådagalagda" fientliga sinnesstämning 
mot samhället, dess lust att vid för
sta sig erbjudande tillfälle försätta 
det i gungning. 

Man spårar bakom dessa brottsliga 
tendenser inflytandet från Moskva. 

Ännu utgöra icke kommunisterna 
en tillräckligt stark grupp för att 
med ringaste utsikt till framgång 
kunna angripa det bestående samhäl
let, men man förstår dock att kom
munistpropagandan bland den sven
ska ungdomen funnit tacksammare 
jordmån än vad man tänkt möjligt. 
Vid förra höstens riksdagsval avgå-
vos sålunda 87,0.00 kommuniströster, 
en ökning från närmast föregående 
val av icke mindre än 7,000 röster. 
Man måste också räkna med att bak
om många av dessa 87,000 kommunis
ter stå hem, där barnen uppfostras i 
den kommunistiska läran för att se
dan rycka in i leden. 

Vad göres för att motverka, denna 
för samhället så utomordentligt far
liga rörelse? Ingenting! 

Man kan icke tillmäta de borger
liga tidningarnas metod att förlöjliga 
kommunismen och öknämna dess le
dare någon som helst motverkande 
förmåga. Detta bagatelliserande av 
en raskt växande samhällsfarlig rö
relse kan å andra sidan ha en direkt 
skadlig inverkan därigenom - att den 
invaggar den borgerliga allmänheten 
i en trygg men falsk känsla av att 
ingen anledning till oro förefinnes 

Den gamla satsen står fast, att det 
är bättre att dämma, i bäcken än i 
ån. Den är tillämplig också i detta 
fall. Kommuniströrelsen är icke 
oåtkomlig. Den har tvärtom en utom
ordentligt känslig angreppspunkt. 
Kommunismen som predikar uppror 
våld och mord kan gå fram endast 
där den religiösa känslan är ut 

"£n liten band-
full liv." 

Gives det ett liv 
efter döden. 

Den engelska i Kapkolonien i Syd
afrika födda och bosatta författar
innan Olive Schreiner betraktas -med 
rätta som en av vår tids märkligaste, 
snillrikaste och ädlaste kvinnor. När 
hon dog ägnade den engelska pressen 
hennes minne som konstnär och män
niska en samfälld, av beundran och 
vördnad genomandad hyllning. 

— Hon gav, skrev en högt ansedd 
tidskrift, världen det sällsynta skå
despelet av en fullkomligt oegennyt
tig själ, lidelsefullt verksam för de 
svaga och förtryckta". 

Under hennes livstid efter det att 
hennes berömda roman "The African 
farm" utkommit skrev en man om 
henne: "Nu kan jag fatta allt som 
kan sägas om kvinnan, om den stora 
kvinnan, och jag känner, att Olive 
Schreiner är den största av dem alla." 

Olive Schreiner, lyckligt gift med 
S. C. C ron wright- Sch re i ner och i 
fråga om hiivud och hjärta sa rikt 
gynnad av naturen, led av en svag 
och vacklande hälsa. Det enda barn 
hon .fick kallades bort. 

Hur såg hon sitt eget liv? 

Några brev av hennes hand ge 

svaret. 

I det första, med årtalet 1894 skri

ver hon: 
"Jag ämnar gifta mig. Du skulle 

älska Cron. Han är så manlig och 
på samma gång är det något så goss
aktigt hos honom. Vi äro båda sa 
flitiga för att få vårt lilla hem i ord

ning". 

Två månader senare: 
"Du skulle inte känna igen mig. 

Jag är så stark och frisk nu. Jag 
tillbringar en stor del av min lediga 
tid i sadeln eller också badar jag i 
floden här utanför. Det är så skönt 
att komma upp ur det iskalla vatt
net och sedan under en halvtimme 
taga ett solbad på klipporna före på. 
klädseln. Min älskade make kommer 
mig allt närmare och blir mig allt 
kärare för varje dag. Jag är myc
ket, mycket lyckligare än jag hop

pades bli." 
1899: 
"Jag skall aldrig bli moder till tio 

barn, uppfostrande dem och kännan
de smekningarna av deras mjuka 

händer. 
Jag skall aldrig få reda på, om 

jag har den talang för musik, som 
jag alltid känt mig äga, jag skall 
aldrig få veta, om den lust att måla 
jag haft sedan jag var ett litet barn 
var talangens krav. I min -lilla hand
full liv, som nu huvudsakligen be
står av att koka och städa, skall jag 

få veta endast ett .fatal saker. 
Jag är bara en splittrad och oprö 

Den engelske professorn sir Oliver 
Lodge, världsberömd som naturve
tenskapsman, har nyligen i ett före
drag talat över odödlighetsproblemet. 

— Jag anser det vetenskapligt be
visat, yttrade han, att själslivet icke 
är oupplösligt sammanlänkat med 
den materiella kroppen. . Vi förstå 
icke, varför själen förenats med ma
terien. Vi veta endast att så är 
fallet. 

Kan minnet, karaktären, sinnela
get, allt det som utgör det individu
ella hos en .människa överleva krop
pens 'död, hjärnans förintande? 

Jag svarar ja! Hjärnan är ett in
strument, som vi använda nu och då, 
den är konstruerad av anden, vilken 
använder den som ett instrument för 
att manifestera sig ooh träda i för
bindelse med omvärlden. Men vi 
äro icke beroende av den; vårt "jag" 
kan existera utan detta instrument. 

Den mjuka massa som vi kalla 
hjärna är icke vi själva. Den inne
sluter icke vårt jag, den innesluter 
icke ens vårt minne. Den är ett in
strument för vårt minne på alldeles 
samma sätt som en fiol eller en orgel 
är ett instrument för utförandet av 
musik. Men musiken själv är i 
Beethovens själ och i själen hos hans 
åhörare, hos dem som första den, 
nnen musiken ligger icke innesluten i 
det mekaniska arrangemang som 
manifesterar eller meddelar densam-

6n banbryterska 
och eri Uvegärmng. 

ANNA WIKSTRÖM. 

ma. 
Individen fortsätter sitt liv ocli 

rasen fortsätter sitt liv. Det ligger 
en oändlig väg framför varje indi
vid. Låt er tanke dröja vid detta 
faktum ett ögonblick. Vi finnas till 
och vi skola aldrig upphöra att exi

stera. 
Det ligger en oändlig väg framför 

oss, när vi avlägga vår kropp. Vad 
taga vi med oss? Vårt iminne, vår 
karaktär god eller ond, oss själva. 
Det är allt som vi iföra med oss. 
Många skola önska att bli kvitt sig 
själva. De skola icke kunna det. 

Vi måste göra det liv värt att leva, 
som vi skola leva i all evighet. Den
na tanke är skrämmande, men vi 
kunna icke fly undan den. Vad som 
skall hända oss och vad det skall ha 
blivit av oss efter en oöverskådlig 
tidrymd, det veta vi icke. Vi veta 
endast att vi äro, odh att vi skola 

Denna biografiska skiss är ett li
tet utkast till "äreminne på pränt" 
över den kvinna vars bild vi se här 
i ovalen och som, ehuru själv blind, 
dock vann ljuset för sig själlv och 
sina. ödesikamrater. 

Icke ljus i vanlig mening, — icke 
det ljus vi längta till när det är som 
mörkast vild juletid och vi krypa 
längre och längre in i tillvarons 
svarta säck tillls det plötsligt skärs 
hål på den och vi möta det återvän
dande, .signade solljuset! Nej icke 
det, det finns icke ti!ll för de ödes-

märkta. 
Eörreisten, vem fattar fullt och 

klart att vi ha syskon, som dömts 
att hela livet flyga på tunga vingar 
genom en. ändlös och kolsvart tun
nel från vilken ingen väg leder ut — 
tills "frågornas port" ljudlöst vänder 
sig på sina gångjärn att mottaga 
dem, som hunnit fram? Ånej, man 
fattar det icke, ty man kan icke 
tänka sig til det. Det måste erfaras 
i all sin bitterhet som det lyte det 
är, på intelligens och sinnen. Hjälp 
och lindring lia dock slutligen ska
pats i detta fall som vid de andra 
yttringarna av tillvarons lidanden. 
Men det var illa ställt därmed, ännu 
för en fyrtio år tillbaka i tiden. Man 
kan utan överdrift säga att allt för
ändrades från den stund Anna AV ik-
ström trädde fram med sin egen ban
brytande verksamhet och genom de 
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religio» känslan väekeB till iiv. Det jag, den att känna sympah for allt 
enda den kommunistiska pressen ut- igom leve1% för alla strävanden, for 
talar en hatfylld fruktan för ar ti- ^ fullbordat arbete, för allt arbete 
den s religiösa väokeiserörelser sar- t et jag älskar natu-
skilt de som^rbetajJolkdjupet. ^ ̂  milnniskorna, jag 

älskar musik och konst, jag älskar 
poesi och praktiskt arlbete. Jäg 
tycker om att göra en god pudding 
och att se folk äta den, jag tycker 
om att skriva en bok, som gör andra 
människors liv rikare. Jag kan gö
ra mycket litet, och jag har aldrig 
varit i den ställningen, att jag kun
nat giva mitt bästa — men jag kan 
leva. allas liv i min kärlek och sym
pati för dem. Det sorgliga är, att 
livet är kort och att man kan leva 

så litet av dess skönhet. 

forstätta att vara. 
Vi veta icke vad vi äro, men vi 

äga ett evigt hopp. Vi förstå av 
de ansträngningar som -blivit gjorda 
för att rädda oss, av de offer som 
högre makter bringat oss, att detta 
jordeliv är av omätlig betydelse; allt 
visar en syftning mot en stor och 
härlig lösning, vilken vi ännu icke 
se eller kunna föreställa oss. 

De prövningar vi här genomgå äro 
för intet att räkna mot den härlig
het, som en gång skall uppenbaras, 
Paulus hade ögonblick av klarseende 
då han förstod den majestätiska in
nebörden av den individuella existen

sen." 

impulser och initiativ hon väckte hos 
sina efterföljare. 

Hon föddes 1856 i ett mycket för
möget stockholmähem och behövde 
personligen aldrig sakna det, som 
kärlek kan tänka ut och pengar skaf
fa för att göra livet så rikt som möj
ligt. Invid föräldrarnas vackra som
marhem Liistonhill, under Djurgår
dens susande ekar, låg Manilla. Där 
fick hon tidigt lära sig lläsa och skri
va efter Braille's punktskriftssystem 
och se under vilka förhållanden de 
levde som, liksom hon, vandrade i 
mörker, och säkerligen mottaga ej så 
få impulser. Under barnaåren, så 
snart man förstått att synförmågan 
ej var den normala, anlitades de 
skickligaste läkare i in- och utlandet, 
och resor företogos till berömda kur
orter. Intet sparades och inga. me
del lämnades oförsökta. Men efter 
en sista operation i Schweiz blev hon 
vid femtonårsåldern berövad även 
den ledsyn hon haft kvar. 

På den tiden fanns intet blindbib
liotek att tillgå för barnets under
visning eller för mättande av dess 
stora kunskapstörst. Detta fick ske 
genom föreläsare och genom att följa 
den tidens offentliga kurser -och fö
reläsningar. Olik Helen Keller föll 
icke hon nu, då vetandets efterläng
tade portar slogos upp för henne, för 
frestelsen latt ägna sina stora och 
ovanliga förståndsgåvor enbart åt ve
tenskapen, examina och ett offentligt 
framträdande; -där hon kanske skulle 
gjort sig ett lika. berömt namn som 
den andra, hinsides Atlanten. Hen
nes nordiska raslynne bottnade på 
större .djup -och sökte .sig andra vä

gar. 
För oss, som personligen känt 

henne, står det klart att åtminstone 
hon av naturen var begåvad med -de-t 
sjätte sinnet, .det psykologiska, som 
prof. Sundbärg ett par årtionden se
nare frånkände oss. Huru mycket 
före ,s-in tid -hon var, förstå vi, då vi 
besinna att hennes ungdomstid, 
(hon tryckte -sin första bok 1877 vid 
21 års ålder) inföll under åttiotalets 
hejdlösaste och grellaste realism. Då 
andra räknade med ängslan varenda 
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