
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. 
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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. 
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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-
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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 
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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 

SWALANDERS 
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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 

** WÄÄ m *.•*» -*** — » <«•»*> *>* 
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 

Ullset DRICK FRIMÄRKS THE 
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kålmask på de omgivande kålhuvude-
11a för att så naturligt som möjligt 
återge dem i litteraturen och på du
ken, då grubblade hon över själen, 
till synes 'borttappad på vägen från 
romantikens känslosvall till den 
Zola',ska kameran. 

0:m hon fann den? Svaret ligger 
i hennes livs historia. 

Allt låg dock långt ifrån tillrätta
lagt för henne ifrån början; hennes 
ställning i samhället var ju på sätt 
och vis ett hinder: den stora rikedo
men och den sällsynt kärleksfulla fa-« 
miljens bortklemande — allt inbjöd 
till själisk stagnation. Lyckligtvis 
iför Sveriges blinda mötte hon, under 
den orosfyllda vårbrytningstiden, då 
hennes egen uppfostran var avslutad 
men då hon kände sig otillfredsställd 
med det enbart programarta.de arbe
tet att läsa in ungdomar till Normal
skolan, som hon åtagit sig, en över
lägsen personlighet och vän i pro
fessorskan Ribbing, 1'. de Wylder. 
Denna väckte hennes intresse för del 
livskall, som väntade, och som kräv
de särskilt en ande av henneis mått 
och hon lystrade med glädje. 

En början gjordes då fadern, vars 
älskling hon tyckes varit, gav henne 
en engelsk tryckpress för blindskrift, 
som installerades i 'bottenvåningen av 
det- Wik ströms,k a huiset- å Blasiehol-
men. Den lilla tidning, soim dittills 
tryckts på Manilla, upphörde 1878. 
Men då hade Anna Wikström 
redan tagit upp arvet. Ur min
nesboken plockade hon fram och 
valde ut det bästa stoffet och 
allt satte och tryckte hon egen
händigt. Med sin sekreterares hjälp 
kom hon i förbindelse med pastors
ämbetena landet runt och till alla 
läskunniga sände hon nu den av hen
ne redigerade "Ny Tidskrift för 
blinda" — som också innehöll dags
händelserna — jämte böcker, allt 
tryckt av henne själv. T sanning den 
tidens kärleksgåvor, om några! 

Härigenom uppstod en livlig kor
respondens och en rik hjälpverksam
het mellan henne och dessa i ödabyg
derna sittande, ty mången kvidan 
från tunga livsöden nådde hennes öra. 
Barn från vanlottade hem lät hon 
komma i goda familjer och barnhem 
där hon årligen betalade, för idem, 
än i Värmland, än i Småland, ja; 
vet flera hon satte i min hemsocken 
barnhem, gamla köpte hon små trev
na stugor åt att få leva lör sig 
själva i oberoende, var det någon man 
med särskild håg för lantbruk, köpte 

fem minuter-

Fem minuter — hur många spratt 
spelar oss icke just dessa obetydliga 
fem minuter! Fem. minuter tidiga
re och tman hade varit punktligt på 
sin plats, hade hunnit tåget, träffat 
den sökta personen, fått brevet med 
vid postlådans tömning, funnit affä
ren öppen. Men fem minuter för 
sent och man kommer jäktad till sin 
plats, ser tåget gå ifrån sig, träffar 
icke den man söker, fördröjer ett brev 
och finner affärens dörrar stängda.. 
Med andra ord, just . på denna lilla 
ibråkdel av ett dygn kan icke blott 
den innevarande utan även den kom
mande odh flera efterföljande dagar 
bero. 

Hur ofta när vi skola på konsert 
eller teater, betrakta vi icke i full 
förtvivlan våra klockor med den en
da tanken: Ack, om jag bara haft 
fem minuter till! Med dessa fem 
minuter skulle det hela gått utmärkt. 
Men nu är det omöjligt att rädda 
situationen. .Föreställningen har re
dan börjat, det första numret, den 
första akten gå förlorade. Kvällen 
har mist en stor del av sitt behag. 

Känslan av försening — av att 
tidens visare flyttat sig framåt utan 
att det står i ens makt att häjda eller 
/rida, tillbaka dem — är en ,av till
varons allra obehagligaste. Det finns 
tillfällen då den till och med kan 
verka rent av katastrofalt. Men 
vanligtvis inskränker den sig att ver
ka som. ett dagligt irritament på vå-, 
ra nerver, som i sin tur återverka 
pä hela vårt kroppsliga befinnande, 
icke minst på den med lynnet i hög 
»•rad förbundna ämnesomsättningen. 

De skenbart oskyldiga och alltid 
saknade fem minuter som man skulle 
behövt för att i lugn och ro hinna 
med ett givet dagsschema kunna så
lunda i många avseenden bli av av
görande betydelse för vårt liv. Det 
är ej endast tåget eller en väntad be
fordran som genom dem kunna gå 
ifrån oss, även vår hälsa kan i läng
den lida av all den oro som medve
tandet att ständigt komma för sent 
under ett helt liv hinner att skapa. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

Göteborg.  

lîïusikstaden Göteborg. 
Det fanns en tid — det är nu län

gesedan — då Göteborg framför alla 
Nordens städer ansågs som ett mu
sikenshemvist. Musiken trivdes här, 
berömjda mästare från främmande 
ort gästade staden och möttes av hän
förelse och förståelse. Det var en 
lust och glädje över Göteborgs mu
sikliv, som spred sin stämning vida 
omkring och gjorde staden ryktbar 
som musikstad. Dess orkesterföre
ning åtnjöt anseende som den för
nämsta i Norden. Framstående auk-
toriteter, som berett sig tillfälle att 
åhöra dess prestationer, uttalade sig 
i de mest berömmande ordalag. Ett 
i allt hade stadens invånare den 
trygga känslan att Göteborg i och 
med sin orkesterförening ägde en 
högt stående institution, som garan
terade publiken en verklig!, värde
full musikalisk underhållning. Den 
vita byggnaden ute på Heden var 
även ên gång en av stadens popu
läraste. Orkesterns glädje över att 
arbeta för en uppskattande, upplyst 
och intresserad publik och kritik, di
rigentens glädje över att samarbeta 
med en förträfflig orkester, och pu
blikens glädje över att få mottaga 
vad kapellmästare och orkester i ge
mensam kärlek till uppgiften Iram-
bragte — allt detta vilade lui 11 för
nimbart i stämningen över det vita 
konsttemplet under dess harmoniska 

dagar. 

Men i ett enda slag var allt såsom 
förvandlat. Avund och intriger bör
jade driva sitt dunkla spel kring in
stitutionen. E11 olustig och infam 
kritik hade kommit till makten och 
satt och spred en olustens och bit
terhetens ande över allt. Icke blott 
över de prestationer det inhemska 
musiklivet kunde åstadkomma, även 
främmande världsberömdheter som 
lockats hit av ryktet om Göteborg 
såsom en stor musikstad, ha fått resa 
med aska och smädelser strödda, över 
sin förut blanka sköld. Den ene ef
ter den andre ha fått vidkännas san
ningen att en storhet blir uppskattad 
endast om den möter sin egen like. 
Har meningen varit, att rensa Göte
borg från stora, skapande konstnä

rer och deras verk för att i stället 
giva oss ett par spalter snustorr kri
tik i veckan så har man verkligen i 
det närmaste lyckats nå detta mål. 

Det är en offentlig hemlighet att 
Göteborgs rykte som musikstad — 
och som konstintresserad stad över 
huvud — under senare år varit i 
starkt nedåtgående. Mer än en 
konstnär har lämnat oss med löftet 
att aldrig mera återvända. Efter 
applådåskorna, ovationerna, blom
sterhyllningarna på kvällen har kri
tiken följande dag kommit som ett 
slag i ansiktet — ett slag av den ari 
som ingen konstnär, han må vara än 
så betydande, kan besvara, och som 
ingen publik, den må vara, än så en
tusiastisk, kan avvärja. På den 
utomstående har detta sätt att be
handla våra, konstnärer och konst
närliga intressen ofta verkat utom
ordentligt, godtyckligt och pinsamt. 

Den senaste uppsägningen vid Gö
teborgs Orkesterförening av orkes
terns förste kapellmästare Ture 
Rangström ställer förhållandenas 
osäkerhet i full belysning. Medde
landet har väckt den djupa 'miss
stämning och oro, som ett avskedan
de.alltid väcker hos allmänheten, då 
denna icke samtidigt får en för rätt
rådighetskänslan fullt tillfredsstäl
lande motivering, varför åtgärden i 
fråga tillgripits. Vad angår de obe
hagligt uppmärksammade dirigent-
skiftena vid vår Orkesterförening har 
ju allmänheten avvants från till
fredsställande motiveringar. Man 
kan endast konstatera tillvaron av 
den gång på gång använda metoden 
att genom alla till buds stående me
del och bulvaner göra en person 
misshaglig och sedan — avlägsna ho
nom. 

For en utomstående synes det som 
om det nu skulle vara, det enda möj
liga att beslutandenämnden före en
gagerandet av näste dirigent överty
gade sig — icke om hans kapacitet 
för uppgiften, utan om hans lämp
lighet inför de auktoriteter som stå 
över konstnärerna. 

•<É>. 
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JUVKLER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 
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hon honom en liten gård att bruka 
och överallt i dessa tack-brev åter

kom samma lättnadssuck ur isolerin
gen, samma klagan över hopplösheten 
i tidens långsamma lopp för den 
sysslolöse. Och iså småningom mog
nade hennes intuition för vad som 
borde göras, till beslut och handling. 

Vad som i hennes egen nöd över 
olycksödet blivit till'tröst, borde ock
så kunna bli 'det för dessa. Kunde 
hon lära dem arbeta skulle detta- för 
dem, isom för henne själv, ersätta 
ljuset, och arbetsglädjen skulle bli 
den inre utstrålning av värme och 
liv, som borde locka deras väsens dol
da krafter fram till blomning och 
fruktsättning. Och i och med dettr 
hade hon också lyckats nå fram til' 
lösningen av det rent psykologiskt 
momentet i de blindas inre liv. 

Så öppnade hon 1884 i en liter 
förhyrd våning på Kungsholmen on 
fyra rum och kök den första hant
verksskolan för blinda kvinnor ' 
Sverige. Samtidigt, men var and rf 
ovetande, hade en privat skok 
öppnats i Kristinehamn för män.' 
Dessa två skolor kommo sedan 
att intimt samverka, och tillgodogöra 
sig varandras erfarenheter. 

(Forts, under strecket å sid. 3.) 

J (rant! 

Jag har 
Viskaforsat' 

skorna! 

fjag är så gla, ty jag förnummi, 

att '-Piskafors har ett prima gummi, 

"tyiskaforsar" också åt barn och mor, 

gör därigenom besparing stor. 

VISKAFORS SULOR & 
KLACKAR 

SKANDINAVISKA GU M MI AKTI EBOLAGET * VISKAFORS 

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

V I S K A  F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker NI 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

llllltlllllllllMIIIIHI 
— I I M I I . I  

på Herrelös 
mark. 

Äntligen var det slut! 
Grannkvinnan, som gått därinne 

och vaktat de sista timmarna, kasta
de än en gång en 'forskande blick 
mot det dödsstil la ansiktet i sängen. 

Jo, hon var borta. Allting var 
oförändrat och de slutna ögonen så-

go ingenting mer. 

Det var som om denna visshet fött 
en helt ny känsla av att det nu var 
hon, den levande, som blivit rum
mets härskarinna. Så länge de där 
ögonen följt varje steg och handling 
hade hon blott varit en inträngling, 
en betalad hjälp som kom och gick — 

Men nu! Nu kunde hon våga att 
närmare granska alla dessa saker, 
som hon förut endast betraktat på 
avstånd och med en viss respekt. 

Så mycket här fanns samlat! Och 
så rädd hon därborta varit om varje 
sak ända in i det sista. Hade icke 
nänts använda eller förbruka någon
ting, knappast unnat sig mat och 
värme a,v fruktan att medlen icke 
skulle räcka, till. Och nu stod med 
ens alltsammans herrelöst — över
givet. 

Kvinnan öppnade nyfiket en skåps
dörr och studsade nästan tillbaka. 
Linne i stora högar fyllde hylla efter 
hylla ända nedifrån och upp. Det fi
naste, prydligaste linne av alla sor
ter iför många, många månaders för
brukning. Och hon som hela tiden 
legat i det grövsta och sämsta och 
knappast haft råd till ett byte! 

Hon måste ta fram och titta 
litet närmare på högarnas innehåll. 
Hennes händer darrade av iver, fres
tande tankar omtöcknade hennes 
själ. — Vem stod närmare än hon 
till allt det som fanns — hon, som 
varit den enda *som vårdat sig om 
den döda under denna sista tid. Nå
gra anhöriga ägde hon ju icke — 
ingen levande varelse, som kunde 
göra anspråk på någonting. Och in
gen som visste! 

Begäret smög som en feber in i 
hennes blod. Hon började besin-
ningslöst öppna lådor, genomleta 
sikåp, garderober, gömmor. Hennes 
händer revo som klor omkring i ägo
delar och minnen — grepo girigt ef
ter värden — skatter. 

A, här fanns mycket ! Vad hon 
samlat och samlat under sina lev
nadsdagar. Och så hennes hjärta 
hängt fast vid allt. 

Varför hade hon ej gjort någon 
nytta med det? Hon gjorde sig frå-

. gan nästan med förtrytelse. Här 
fanns ju värdeföremål, som hon al
drig brukat under många, många år, 
broscher, nålar, ringar, smycken, 
kädjor, halsdukar, sidensjalar, 

. band.... ! 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

skonar kläderna och händerna 
Krymper ej ylle. 

Våren nalkas . . . 
yid vårtrött het, depressivt tillstånd i 

nervsystemet, nervsvaghet, sexuell neun-

steni, impotens, andlig överansträngning, 

kronisk neuralgi o. s. v. finns nu ett av 

läkarevetenskapen rek. botemedel, nämli
gen "Phoscolin". 

Phoseolin besitter en framstående ver

kan på nervnäringen och ämnesomsättnin

gen, befordrar assimilationen av äggvite

kropparna och fosfater i födan. Förbrän

ningsprodukternas avgång genom urinen 

påskyndas, aptiten stegras, blodbildningen 

förbättras och en intensiv cellbildning in
träder. 

Kecept : Man tager 3 ggr. dagl. 6—8 

droppar i kaffe, the eller sopp;\. Fråga 

Er läkare 0111 Phoscolin. 

PHOSCOLIN 
t i l lhandahål les nu på de svenska 
apoteken utan recept i  f laskor à 
Kr. 3:75. 

Händerna grävde och grävde sin 
hänsynslösa mullvadsgång genom 
ett helt livs samlade nödvändighets-
föremål och leksaker. 

På madrassen i sängen låg i orör
lig stillhet en nyss förseglad miin-
niskogåta. Med den tycktes hela 
rummet förseglat. Varje sak, varje 
föremål hade med ens liksom fått 
sin stämpel av döden. — Heligt rum! 
tycktes tystnaden säga. Okränkbar-
het är mitt namn. Ingen störe fri
den kring denna ande, som ännu lös

gör sig från sitt stoft. 
Ty i stoftet hade den varit bun

den. I stoftet och till allt därom
kring. De världsliga tingen hade 
fyllt själen med stora bekymmer och 
föga glädje. Nu hade bekymrens 
fåror slätats ut från pannan och 
orons skugga, vikit. Ingen förnim 
melse nådde fram av att förskingw1 

gen brutit in över allt s.o® varit li 
ne kärt -, att stoftet plundrades av 

rövarhänder. I 
Om anden kunnat se hur det tii-

giek. hade den kanske gråtit. ' 
över att det togs, men över att, e 
själv icke gav och skiftade vär ti 

tillhörigheter, medan den ännu 
i världen. Men den barmhärtiga 

den lät den bortgångna ovetande « 
ostörd sova livets sista, ga« 

sömn. 

K O N F I R M A N D E R  
ELEGANTA och GEDIGNA SKODON 

från 

Å b e r g s  
. KARL ipHANSOATAN^ 21 

SÖDRA LARMOATAN 1» Filialer: NORDENSKIOLUöu 
F I S K T O R G E T  

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

^ 0 ra  Ïeatern-
. „ kl 1,30 Billigbetsmatiné: 

s grevinnan MARIZA. 

.. tcnel av Margit Rosengren. Gsistsp®1 

Kl. 8: 
WIENERBLOD. 

forensbergsteatern. 
I • I kväll kl. 8 : 

rrjhh FRÄMMANDE HAMN. 

Skâ(iéspel i 3 nkter av Sutton Vane-

fan 

Nya Teatern.  
Vilrje afton kl. 8: N:r 66. 

jned sång i 3 akter av Verner Nielsen. 

Lil la  Teatern.  
flöndag kl. 1,30 Billighetsmatipé 

för 300:de gången: 

KN piga BLAND PIGOR. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag ocli Söndag kl. 7 ock 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

mästarhand underlättat uppgiften. 
Han har givit, dem orden som ka rak-
t;Lrisera typerna, skådespelarna skola, 
genom sitt väsende utstråla dessa ty
pers karaktär. 

Pjäsen fick ett, förtjänstfullt utfö
rande och aftonen blev i utomordent
lig grad intressant..' Spökstämningen, 
skräcks!limningen förnams vid nå
gra tillfällen men den fullstän
diga ̂  gripenheten uteblev dock. Det 
applåderades efter ett par av akterna 
och efter det sista ridåfallet. Det gör 
man icke om man verkligen känt sig 
stå ansikte imot ansikte med döden. 

TRICOTBOLAGET 
31 Östra Hamngatan 31 

irimvheter i Damstrumpor 

Silkeunderkläder 

Tricotdräkter, Pullovers, 

Kassacker m. m. 

Ceater. 
Man måste vara tacksam mot Lo-

rmsbergsteatern, som tillfört sin spel-
lista Sutton Vanes berömda, skådespel 
"Till främmande hamn", därmed gi
vande också Västsverige tillfälle att 
göra 'bekantskap med denna egenar
tade scenskapelse, vilken de främ
sta teatrar skyndat att försäkra sig 
om och som trots eller tack vare sitt 
gripande allvar visat sig äga en alla 
förväntningar överstigande drag
ningskraft på publiken. 

Här i denna tidning har förut på 
ett, uttömmande sätt redogjorts för 
pjäsens innehåll, vårföre några korta 
feg må anses tillräckliga. Händel-
ten utspelas i röksalongen ombord på 
«11 ångare, där ett litet antal passage
rare samlats. Utan att själva minnas 
vad som övergått dem hava de alla 
nyss skilts från jordelivet och befin
na sig nu på den sista resan till det 
land. från vilket ingen återvänder. 
De äro sålunda döda. men alldeles 
desamma som de voro i livet. Man 
ser representanter för olika allmän
giltiga typer på ont och gott. 

"Till främmande hamn är ett 
tendensstycke. Det har något av 
vikt att säga åskådaren. Det vill 
tvinga honom att, övertänka livets 
•allvar och den räkenskap so/m en 
gåmg skall avläggas. Detta kan icke 
vinnas med mindre än att åskådaren 
verkligen skakas i sitt väsendes 
grundvalar, att dödsskräcken verkli
gen griper om hans hjärta. 

Om detta skall lyckas beror på 
skådespelarUe. Förf. liar dock med 

Ingen regering lö8er| 

DS'C problemet 

Låt oss se sanningen i ögonen, 
skriver fru Jane Doe i Weekly 
Dispatch. Den gifta kvinnans far
ligaste fiende är en annan kvinna. 

Män hava varit och äro allt fort
farande skuld till mycken olycka, 
som går förhärjande ut över unga 
flickors liv, men det är kvinnor som 
förstöra den gifta kvinnans lycka. 
Det är i regel de soim stå bakom skils
mässorna. 

De förvåna, mig dessa kvinnor. 
Iiur hunna de handla så? 

En stor kärlek är något underbart, 
men vill väl en stor kärlek uppsluka 
en annan kvinnas lugn och lycka? 
Kan även den största passion göra 
en kvinna, blind iför att hon krossar 
•en annan kvinnas hjärta, förstör hen
nes lycka? 

Skulle ni kunna sova med lugnt 
samvete, om ni visste att ni raserat 
en annan kvinnas hem? Skulle ni 
kunna vara lycklig med en man, som 
ni rövat ur en annan kvinnas armar? 

För mig finns det endast en enda 
kärlek, soim är värd att äga. Det är 
den kärlek som icke tynges av min
net av en kvinna som övergivits, icke 
belastas med hågkomsten av barn 
som gjorts faderlösa. Den kärlek 
alltså som respekterar andras rätt! 

Författarinnan övergår därefter 
till ide förtvivlade förhållanden som 
existera på detta område i de länder, 
där kriget reducerat den manliga 
ungdomen på ett sådant sätt att ota
liga flickor måste räkna med san-
noliketen av att icke bli gifta. 

Det 'blir allt; svårare för de gifta 
kvinnorna att behålla sina ,män, skri
ver hon, och de som önska erövra 
dem åt sig bliva, allt hänsynslösare. 

Den stora hären av flickor med 
hungriga ögon, soim ni ser i nöjes-

lokalerna förfärar er. 
Där sitta de lyssnande till jazzmu

siken med blicken följande de män 
som de se i sällskap med andra lyck
ligare flickor och kvinnor. Deras 
blick är hungrig, avundsjuk, utma

nande, grym. 
Vilken djup och innerlig med

känsla måste man icke hysa för dem. 

Vila och Rekreation 

Hindäshemmet  
f. d Björkmans Kuranstalt. 

Berömt för komfort, lugn, hemtrevnad och gott bord ^^defn^m'vanl. odfmelîc. bad 
Piano. Stort bibliotek — Biljard — Radio Elegant b:a '  j Telefon Hindås 12. 
samt ljusbehandling — Röda Korssyster — Helpension 7^a 8 

Lilla frun står förnöjd, uti grytan 
hon rör. 

Iris-Extra det skummar och bryner 
som smör. 

Ni förut  sä l lan  använt  
margar in ,  kommer  Ni ,  sedan 
Ni provat Mustads Iris-Extra 
at t  uteslutande använda den

na  smörblandning t i l l  bordet ,  

baket  och mat lagningen.  

Mustads Ir is-Extra s tår  näm

l igen genom s in  s tora  smör

mängd och gedigna sam

mansät tn ing högt  över  a l la  

andra  och är  den smör

blandning,  som i  smak och 

användbarhet  kan tävla  med 

det  dyra  mejer ismöret .  

Ir is-Extra kostar  i  dag endast  

kronor 1:25 pr halv-kg.  paket .  

MUSTADS 
s m ö r b l a n d n i n g  

"Qris -ExtI'd 
(mejerismörets ende like) 

KranPz 

De be om kärlek, om ett hem och vi 
avspisa, dem med tillträde till statens 
tjänster, med en röstsedel. Ingen re
gering i världen kan lösa det fruk
tansvärda problemet av en övertalig 
kvinnlig ungdom. 

Och vilken djup -och innerlig med
känsla, måste man icke hysa med de 
gifta kvinnor, vilkas män redan med 
spirande intresse blicka in i dessa 
hungriga flickögon! 

Sörj för din kropp dock icke så 
som vore han din själ. 

M. Claudius. 
* 

Förvärva allt: vad du kan, spara 
allt vad du kan och giv allt vad du 

kan. 
J. Wesley. 

• 

Skall du tala vid en som icke har 
förtroende till dig, så tala, till hans 
förstånd, icke till hans hjärta. 

B. Björnson. 

yiädermöss, 
gastar ori) 

uaalor. 
Halvardsrätetgången uppe i Dalar

ne har väckt, uppseende icke minst 
med anledning av den övertro, som 
man under vittnesförhören stött på 
hos befolkningen i en som "upplyst" 
ansedd trakt. Ett par av vittnena 
ha t. o. m. tagit på sin ed att de med 
egna ögon sett "skrutten". den lede 
själv! 

För stadsbon är detta fullständigt 
ofattbart, men för den som bott på 
landet är det lätt att förstå. 

Det är otänkbart, att någon i sta
den boende skulle kunna känna 
fruktan. Med poliser och sena natt
vandrare på gatorna, ända tills da
gen gryr och stegen höras av dem 
som skynda till sitt tidiga arbete! 
Och med grannar över, under och på 
ömse sidor, med telefonen inom räck
håll, säkerhet si åsar för dörrarna och 
bostaden två tre trappor upp! 

Det är lika svindlande otänkbart, 
att han skulle kunna vara mörk
rädd. Gatlyktorna brinna nätterna 
i ända, och själva spöktimmen når 
aldrid i fråga om mörker — icke ens 
bakom fällda persienner — längre 
än till den genomskinliga skymnin
gen. 

Det händer ingenting oförklarligt 
i staden; allt är naturligt, påtagligt. 
Alla ljud kunna identifieras. Knac
kar det i väggen, är det någon gran
ne som slår i en spik, höras steg i 
natten är det någon annan granne, 
som kommit sent hem. 

Det finns ingenting som skräm
mer upp stat-dsbons fantasi. 

Han vet ingenting om de tragedier, 
som tidigare utspelats i den våning 
han hyr. Och händer det honom 
själv något svårt, flyttar han bort, 
från det bittra, minnet in i en annan 
våning. 

Det inträffar olycksfall ute på, ga
torna och i fabrikerna, någon blir 
rånad, någon blir mördad, det begås 
andra brott. Men det rör främmande 
människor; det sysselsätter icke hans 
fantasi på något ingående sätt och 
lian glömmer idet, snart. 

Det finns väl samvetskval i sta
den också, men de äro jämför,elsevis 
lätta att få bukt med, att hålla nere. 
Det finns så mycket att förströ och 
•döva sig med, det är aldrig tyst och 
stilla, aldrig mörkt, aldrig riktigt 

ensamt. 

"JMusiktomtartias" första 

resestipendium 

för musikstudier har tilldelats frö
ken Tekla Häller, elev av fru Sigrid 
Westerlind-Magnusson, som erhållit 
detsamma i sin egenskap av lärarinna 

i vokalmusik. 

7̂7ZaIsalen 
skall verka solid och bekväm. 

Den modifierade 

som utgått från 

välkända möbelfabriker lämpar sig syn

nerligen väl för matsalen. Samma stil  

t illämpas med största fördel för herrums

möblemang. Bese den i vår utställning 

och underrätta Eder samtidigt om bo

sättningsförsäkringen och våra bekväma 

avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUISTk C? 
^MÖBCLJ! VD GLNING 6JT 

Tel.16845. GÖTEBORG Tel. 16845-

Hur annorlunda är det icke på 
landet! 

Stadsbon känner landet endast från 
sommarens lätta tid, då ljuset icke 
viker från jorden, Idå ungdomarne 
efter slutat dagsarbete skrattande 
och pratande draga utåt landsvägar
ne och dragharmonikan sjunger sina 
lustiga visor i natten. 

Men det, blir andra tider. Det blir 
höst. Det blir tidigt nermörkt, sot
svart. Handen syns icke för ögo
nen. Det är ett mörker som stadsbon 
icke kan göra sig en föreställning, 
om. Ett ogenomträngligt dödsstilla 
mörker, gömmande —• ja, vad gom
mer det? Man går ut på trappan. 
Ett, löv faller från ett träd — man 
hör detta fjunlätta fall! Nu smy
gande steg! Människa, vän, fiende, 
djur, inbillning? Någon andas. Och 
så ljudlöst stilla igen. 

Plötsligt skär genom tystnaden ett 
aldrig hört, skri. Ett skri av fasa, 
dödsplåga, ondskefullhet. 

— Det är gasten, mumlar lant
bon, det är den lede själv. Han 
skriker där uppe på åsen. Se, där 
fanns för många år sedan ett barn
lik nergrävt och den -som mördade 
blev aldrig straffad. 

Det är naturligtvis inte "gasten" 
utan en räv, en helt vanlig räv. 

— Hur vet, man att det är en räv? 
invänder lantbon tvivlande. Varför 
skriker han aldrig så på dagen? Jag 
har sett många, rävar, meu jag har 
aldrig hört någon skrika så. — Och 
han föredrager teorien om gasten 
som den sannolikaste. 

Det är mycket annat besynnerligt, 
som händer ute på landet när kvälls-
mörkret faller på. 

Man går den ensamma stigen fram. 
Di höras smygande steg bakom. Man 
stannar — stegen upphöra. Man bör
jar gå och nu höras de igen. En 
blick över axeln och man ser åt -si
dan strax 'bakom konturerna av ett 
par luvsiga djur, på vilka, man icke 
känner något namn. De likna ett 
par medelstora, grovt byggda hun
dar, men de äro inga hundar. Man 
Springer och hör ilande steg bakom 
sig, man stannar och de stanna — 

' -— Det är spökhundar! säger lant

bon. 
Naturligtvis är det inga. spökhun

dar utan bara, grävlingar, som man 
inte känner igen, därför att de höra 
mörkret till och aldrig visa sig vid 
dagsljus. 

Eller man känner där man går i 

"Glöm inte 
SKatten i Alhambra! 

Det är en verkligt vacker ocli givande 

bok . . . en frisk och doftande krans av sa

gor och legender från det solglödande Spa
nien . . . De ge mera av folkets själ än 

även den yppersta reseskildring förmår 

fånga", skriver Carl Larsson i By i \. L. 
T. om C. A. C. Lewenhaupts bok. Vacker ut
styrsel. Pris 3:75. Lindblads, Uppsala. 

Livet i Bergslagen 
i helg och socken under gångna tider 
det är vad som skildras i Redaktör 
A. G. P e t e r s s o n s genealogiska 
bokarbeten 
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banbrytcrska och 

bcniücs livsgärning. 

(Forts, från sid. 2). 

Staten hade då ännu blott en blind-
skola i Sverige och den var för barn. 
"Vpr åtta år mottogs ingen. Sedan 
(1(1 återvänt hem, glömide de fort och 
^terföllo i slöhet. De behövde åter 
Hw o,m. händer — det skedde här. 
Sftart visade det sig också att vånin-
h'f,n på Kungsholmen på intet vis 
®°tsvarade ansökningarnas antal. 
^Ur 'ha hjärta att säga nej? Då fick 
•Anna Wikström en oväntad hjälp: 
^'nom faderns testamente skänktes 
V* en kvarts miljon mer än sys-' 

0n'ii. "som kompensation för vad 
1)11 fått ut mindre av livet, än de' . 
'.vefcligtvis för henne, som .fick så 

tycket pengar ipå sin lott, fick hon 

gåvan att kunna förvalta och 
•^ota dem, ty affärsgeniet hos fa-

111 — köpmannen — gick i arv till 
«une. 

^ Hon lyckades förvärva den under-
vålbclägna stora tomten viel 

Kyrkogårdsgatan i Uppsala, vägg om 
vägg så att säga med Geijersgården, 
den mest idealiskt stillla omgivning 
man kunde önska sig med hela den 
sällsynt vackra, gamla minnesrika 
kyrkogården och Engelska parken 
framför. Här reste sig snart i två 
våningar åt solsidan Rlindhemimcts 
välbyggda, vackra hörnhus med hö
ga, luftiga rum, vans uppförande hen
nes bror, bankiren Carl Wikström, 
ägnade all den skarpsynta och kun
niga omsorg, omtanke och vard sys
tern ej i detta fall kunde ge och hö
sten 1889 (flyttade skolan in under 

eget tak. 
Hennes mångårige sekreterare har 

sagt mig att det var förunderligt se 
henne, så fort hon trädde inom sko
lans dörrar. Det var som hade hon 

växt, lekamligen och andligen. 
1 stockholmshemmet där viar hon 

alltid "lilla Anna", som alla ömmade 
för. Här däremot öppnades dör
ren in till hennes eget lilla kunga
rike: här var hon chefen, huvudet, 
makten — ja, Försynen nästan. Hen
nes kraftiga personlighet och fasta 
vilja visade vad de dögo till på en 
sådan ledarepost. Men också något 

annat; här blev hon även modern, 
den "ensamma, som fler barn har än 
den, .som gift är". Med outtröttlig 
kärlek famnade hon om dessa olycks-
prövades existenser och gav dem, så 
enkelt och naturligt som endast en 
moder kan göra det, kost, bostad och 
undervisning så att alla kände sig 
som en enda stor familj invid ett och 

samma hjärta,. 
En annan :sak lade man också mär

ke 'till: inom Blindhemmet medgav 
hon icke någon skillnad mellan sig 
och de seende. Något lyte kunde ic
ke en chef tillåta sig att h.a. Ingen 
fick ens våga sig på att söka leda 
henne. Fritt, utan ledsagare, rörde 
hon isig inom Hemmets olika vanin-
gar, i trappor och korridorer som om 
hon haft sin goda syn. Detta hennes 
lokalsinne och orienteringsförmåga 
var förresten någonting alldeles fe
nomenalt; som exempel kan nämnas 
att när familjen en gång flyttade m 
i en ny våning i Stockholm och hon 
anlände dit vid middagstiden, rörde 
hon sig samma kväll fullkomligt sä
kert överallt genom dess tio ruin, 
utan att taga miste ipå en saik eller en 
plats, då det tog fjorton dagar för 

den seende systern att göra detsam
ma! — och då modern blev blind de 
sista 'femton åren av sitt liv, fick in
gen hjälpa henne eller leda henne, 
utom den blinda dottern, med sitt 

säkra lokalsinne! 
Det mål Anna Wikström satt sig 

före med sin sikola var att 'i första 
hand andligen höja dessa, från sa, 
många olika hem och miljöer komna, 
ojämnt utvecklade blinda. Det andra 
var att lära dem arbeta i ett yrke, 
som sedan kunde försörja dem, eller 
bidraga därtill. Kunskap, arbets
glädje och oberoende således. AMt 
det undervisningsmaterial för blinda, 
som fanns hemma och utomlands där 
man hunnit längre, anskaffades: böc
ker. kartor skurna i trä, glober med 
upphöjda konturer m. ,m. T arbetssa-
larna ställdes upp vävistolar, syma
skiner, stickmaskin; i verkstäderna 
allt som behövdes för korgmakeri. 
Snart, fylldes skåpen i arbets salarna 
med de många flitiga händernas pro
dukter: från finaste hattborste hela 
skalan fram till gatkvasten, från små 
fodrade basttofflor för barn till gröv
sta, dörrmatta — där låg konstvävna
der, alla'slags olika trikotvaror m. m. 

När arbetet .slutats iför dagen, — 
promejiader, verkstadsarbete och den 
teoretiska undervisningen — samla
des man vid kaffekoppen till en tim
mas högläsning, föredrag elller musik, 
där även utomstående bidrogo. 

Som den starka och ljusa person
lighet hon var, blev helt naturligen 
också hennes andes stämpel skolans; 
den Iblev ljus och glättig som hon, 
varmt religiös och vilande på gamla 
enkla seders grundval, samt en obe
veklig pliktuppfyllelse. Det värsta 
hon visste var humbug och reklam; 
hon tillät därför ytterst sällan några 
besök inoim skolan och hennes ekono-« 
miska särställning överflödiiggjorde 

görenheten. 
Hon besökte aldrig Hemmet, utan 

att samla alla flickorna ikring sig 
som en moderlig vän till tankeutbyte 
och förtroenden. När hon var rest 
måste sedan en av dem, i tùr och ord
ning, skriftligen redogöra för vec
kans händelser, dels för att öva tan
keförmågan, dels uttrycksförmågan. 
Inga ursäkter för uraktlåtenhet god-
togos, ty 'bakom varje vänlig order, 
vakade ett obevekligt måste. Peda
gog var kon i varje tum. Och hon 

kände igen dem personligen va.r enda 
en ipå rösten — tog aldrig miste — 

0lö,mde aldrig ett naimn, ehuru vid 
hennes bortgång .flickornas antal, 
som gått, igenom skolan, hunnit bliva 
tre hundra. Intill de sista åren un
derhöll hon också personlig skriftlig 
förbindelse med var och en av dem. 
Slutligen måste hon clock utbyta bre
ven mot en rundskrivelse, sam fick 
cirkulera. 

Sedan riktlinjerna sålunda voro 
givna, fungerade skolan mönstergillt 
under ledning arv den goda, soliga fö
reståndarinnan och de skickliga lä
rarinnor1, delvis blinda, som utbildats 
dels inom, dels utom skolan, och det
ta lämnade henne nu tid övrig för 
nya planer, som arbetet med de blin
da väckt. Röster nådde henne från 
de till hemorten återvända om deras 
svårigheter att anskaffa billiga ma
terial ier, avsättningsmarknad och be
ställningar; de kunde ju på så vis då
ligt tävla med de seende hantverkar
na, Hon förstod att jämnsides med 
skolan måste det finnas en central
förening som tog hand om de blin
das intressen och fortsatta utbildning, 
en slags fackförening av de blinda 
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kålmask på de omgivande kålhuvude-
11a för att så naturligt som möjligt 
återge dem i litteraturen och på du
ken, då grubblade hon över själen, 
till synes 'borttappad på vägen från 
romantikens känslosvall till den 
Zola',ska kameran. 

0:m hon fann den? Svaret ligger 
i hennes livs historia. 

Allt låg dock långt ifrån tillrätta
lagt för henne ifrån början; hennes 
ställning i samhället var ju på sätt 
och vis ett hinder: den stora rikedo
men och den sällsynt kärleksfulla fa-« 
miljens bortklemande — allt inbjöd 
till själisk stagnation. Lyckligtvis 
iför Sveriges blinda mötte hon, under 
den orosfyllda vårbrytningstiden, då 
hennes egen uppfostran var avslutad 
men då hon kände sig otillfredsställd 
med det enbart programarta.de arbe
tet att läsa in ungdomar till Normal
skolan, som hon åtagit sig, en över
lägsen personlighet och vän i pro
fessorskan Ribbing, 1'. de Wylder. 
Denna väckte hennes intresse för del 
livskall, som väntade, och som kräv
de särskilt en ande av henneis mått 
och hon lystrade med glädje. 

En början gjordes då fadern, vars 
älskling hon tyckes varit, gav henne 
en engelsk tryckpress för blindskrift, 
som installerades i 'bottenvåningen av 
det- Wik ströms,k a huiset- å Blasiehol-
men. Den lilla tidning, soim dittills 
tryckts på Manilla, upphörde 1878. 
Men då hade Anna Wikström 
redan tagit upp arvet. Ur min
nesboken plockade hon fram och 
valde ut det bästa stoffet och 
allt satte och tryckte hon egen
händigt. Med sin sekreterares hjälp 
kom hon i förbindelse med pastors
ämbetena landet runt och till alla 
läskunniga sände hon nu den av hen
ne redigerade "Ny Tidskrift för 
blinda" — som också innehöll dags
händelserna — jämte böcker, allt 
tryckt av henne själv. T sanning den 
tidens kärleksgåvor, om några! 

Härigenom uppstod en livlig kor
respondens och en rik hjälpverksam
het mellan henne och dessa i ödabyg
derna sittande, ty mången kvidan 
från tunga livsöden nådde hennes öra. 
Barn från vanlottade hem lät hon 
komma i goda familjer och barnhem 
där hon årligen betalade, för idem, 
än i Värmland, än i Småland, ja; 
vet flera hon satte i min hemsocken 
barnhem, gamla köpte hon små trev
na stugor åt att få leva lör sig 
själva i oberoende, var det någon man 
med särskild håg för lantbruk, köpte 

fem minuter-

Fem minuter — hur många spratt 
spelar oss icke just dessa obetydliga 
fem minuter! Fem. minuter tidiga
re och tman hade varit punktligt på 
sin plats, hade hunnit tåget, träffat 
den sökta personen, fått brevet med 
vid postlådans tömning, funnit affä
ren öppen. Men fem minuter för 
sent och man kommer jäktad till sin 
plats, ser tåget gå ifrån sig, träffar 
icke den man söker, fördröjer ett brev 
och finner affärens dörrar stängda.. 
Med andra ord, just . på denna lilla 
ibråkdel av ett dygn kan icke blott 
den innevarande utan även den kom
mande odh flera efterföljande dagar 
bero. 

Hur ofta när vi skola på konsert 
eller teater, betrakta vi icke i full 
förtvivlan våra klockor med den en
da tanken: Ack, om jag bara haft 
fem minuter till! Med dessa fem 
minuter skulle det hela gått utmärkt. 
Men nu är det omöjligt att rädda 
situationen. .Föreställningen har re
dan börjat, det första numret, den 
första akten gå förlorade. Kvällen 
har mist en stor del av sitt behag. 

Känslan av försening — av att 
tidens visare flyttat sig framåt utan 
att det står i ens makt att häjda eller 
/rida, tillbaka dem — är en ,av till
varons allra obehagligaste. Det finns 
tillfällen då den till och med kan 
verka rent av katastrofalt. Men 
vanligtvis inskränker den sig att ver
ka som. ett dagligt irritament på vå-, 
ra nerver, som i sin tur återverka 
pä hela vårt kroppsliga befinnande, 
icke minst på den med lynnet i hög 
»•rad förbundna ämnesomsättningen. 

De skenbart oskyldiga och alltid 
saknade fem minuter som man skulle 
behövt för att i lugn och ro hinna 
med ett givet dagsschema kunna så
lunda i många avseenden bli av av
görande betydelse för vårt liv. Det 
är ej endast tåget eller en väntad be
fordran som genom dem kunna gå 
ifrån oss, även vår hälsa kan i läng
den lida av all den oro som medve
tandet att ständigt komma för sent 
under ett helt liv hinner att skapa. 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget  

Göteborg.  

lîïusikstaden Göteborg. 
Det fanns en tid — det är nu län

gesedan — då Göteborg framför alla 
Nordens städer ansågs som ett mu
sikenshemvist. Musiken trivdes här, 
berömjda mästare från främmande 
ort gästade staden och möttes av hän
förelse och förståelse. Det var en 
lust och glädje över Göteborgs mu
sikliv, som spred sin stämning vida 
omkring och gjorde staden ryktbar 
som musikstad. Dess orkesterföre
ning åtnjöt anseende som den för
nämsta i Norden. Framstående auk-
toriteter, som berett sig tillfälle att 
åhöra dess prestationer, uttalade sig 
i de mest berömmande ordalag. Ett 
i allt hade stadens invånare den 
trygga känslan att Göteborg i och 
med sin orkesterförening ägde en 
högt stående institution, som garan
terade publiken en verklig!, värde
full musikalisk underhållning. Den 
vita byggnaden ute på Heden var 
även ên gång en av stadens popu
läraste. Orkesterns glädje över att 
arbeta för en uppskattande, upplyst 
och intresserad publik och kritik, di
rigentens glädje över att samarbeta 
med en förträfflig orkester, och pu
blikens glädje över att få mottaga 
vad kapellmästare och orkester i ge
mensam kärlek till uppgiften Iram-
bragte — allt detta vilade lui 11 för
nimbart i stämningen över det vita 
konsttemplet under dess harmoniska 

dagar. 

Men i ett enda slag var allt såsom 
förvandlat. Avund och intriger bör
jade driva sitt dunkla spel kring in
stitutionen. E11 olustig och infam 
kritik hade kommit till makten och 
satt och spred en olustens och bit
terhetens ande över allt. Icke blott 
över de prestationer det inhemska 
musiklivet kunde åstadkomma, även 
främmande världsberömdheter som 
lockats hit av ryktet om Göteborg 
såsom en stor musikstad, ha fått resa 
med aska och smädelser strödda, över 
sin förut blanka sköld. Den ene ef
ter den andre ha fått vidkännas san
ningen att en storhet blir uppskattad 
endast om den möter sin egen like. 
Har meningen varit, att rensa Göte
borg från stora, skapande konstnä

rer och deras verk för att i stället 
giva oss ett par spalter snustorr kri
tik i veckan så har man verkligen i 
det närmaste lyckats nå detta mål. 

Det är en offentlig hemlighet att 
Göteborgs rykte som musikstad — 
och som konstintresserad stad över 
huvud — under senare år varit i 
starkt nedåtgående. Mer än en 
konstnär har lämnat oss med löftet 
att aldrig mera återvända. Efter 
applådåskorna, ovationerna, blom
sterhyllningarna på kvällen har kri
tiken följande dag kommit som ett 
slag i ansiktet — ett slag av den ari 
som ingen konstnär, han må vara än 
så betydande, kan besvara, och som 
ingen publik, den må vara, än så en
tusiastisk, kan avvärja. På den 
utomstående har detta sätt att be
handla våra, konstnärer och konst
närliga intressen ofta verkat utom
ordentligt, godtyckligt och pinsamt. 

Den senaste uppsägningen vid Gö
teborgs Orkesterförening av orkes
terns förste kapellmästare Ture 
Rangström ställer förhållandenas 
osäkerhet i full belysning. Medde
landet har väckt den djupa 'miss
stämning och oro, som ett avskedan
de.alltid väcker hos allmänheten, då 
denna icke samtidigt får en för rätt
rådighetskänslan fullt tillfredsstäl
lande motivering, varför åtgärden i 
fråga tillgripits. Vad angår de obe
hagligt uppmärksammade dirigent-
skiftena vid vår Orkesterförening har 
ju allmänheten avvants från till
fredsställande motiveringar. Man 
kan endast konstatera tillvaron av 
den gång på gång använda metoden 
att genom alla till buds stående me
del och bulvaner göra en person 
misshaglig och sedan — avlägsna ho
nom. 

For en utomstående synes det som 
om det nu skulle vara, det enda möj
liga att beslutandenämnden före en
gagerandet av näste dirigent överty
gade sig — icke om hans kapacitet 
för uppgiften, utan om hans lämp
lighet inför de auktoriteter som stå 
över konstnärerna. 

•<É>. 
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JUVKLER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 
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hon honom en liten gård att bruka 
och överallt i dessa tack-brev åter

kom samma lättnadssuck ur isolerin
gen, samma klagan över hopplösheten 
i tidens långsamma lopp för den 
sysslolöse. Och iså småningom mog
nade hennes intuition för vad som 
borde göras, till beslut och handling. 

Vad som i hennes egen nöd över 
olycksödet blivit till'tröst, borde ock
så kunna bli 'det för dessa. Kunde 
hon lära dem arbeta skulle detta- för 
dem, isom för henne själv, ersätta 
ljuset, och arbetsglädjen skulle bli 
den inre utstrålning av värme och 
liv, som borde locka deras väsens dol
da krafter fram till blomning och 
fruktsättning. Och i och med dettr 
hade hon också lyckats nå fram til' 
lösningen av det rent psykologiskt 
momentet i de blindas inre liv. 

Så öppnade hon 1884 i en liter 
förhyrd våning på Kungsholmen on 
fyra rum och kök den första hant
verksskolan för blinda kvinnor ' 
Sverige. Samtidigt, men var and rf 
ovetande, hade en privat skok 
öppnats i Kristinehamn för män.' 
Dessa två skolor kommo sedan 
att intimt samverka, och tillgodogöra 
sig varandras erfarenheter. 

(Forts, under strecket å sid. 3.) 

J (rant! 

Jag har 
Viskaforsat' 

skorna! 

fjag är så gla, ty jag förnummi, 

att '-Piskafors har ett prima gummi, 

"tyiskaforsar" också åt barn och mor, 

gör därigenom besparing stor. 

VISKAFORS SULOR & 
KLACKAR 

SKANDINAVISKA GU M MI AKTI EBOLAGET * VISKAFORS 

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

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

IIIIIIIIMIMMHIIIHI tllllllllllllll 111 < 1111•11 ( 

H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker NI 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

llllltlllllllllMIIIIHI 
— I I M I I . I  

på Herrelös 
mark. 

Äntligen var det slut! 
Grannkvinnan, som gått därinne 

och vaktat de sista timmarna, kasta
de än en gång en 'forskande blick 
mot det dödsstil la ansiktet i sängen. 

Jo, hon var borta. Allting var 
oförändrat och de slutna ögonen så-

go ingenting mer. 

Det var som om denna visshet fött 
en helt ny känsla av att det nu var 
hon, den levande, som blivit rum
mets härskarinna. Så länge de där 
ögonen följt varje steg och handling 
hade hon blott varit en inträngling, 
en betalad hjälp som kom och gick — 

Men nu! Nu kunde hon våga att 
närmare granska alla dessa saker, 
som hon förut endast betraktat på 
avstånd och med en viss respekt. 

Så mycket här fanns samlat! Och 
så rädd hon därborta varit om varje 
sak ända in i det sista. Hade icke 
nänts använda eller förbruka någon
ting, knappast unnat sig mat och 
värme a,v fruktan att medlen icke 
skulle räcka, till. Och nu stod med 
ens alltsammans herrelöst — över
givet. 

Kvinnan öppnade nyfiket en skåps
dörr och studsade nästan tillbaka. 
Linne i stora högar fyllde hylla efter 
hylla ända nedifrån och upp. Det fi
naste, prydligaste linne av alla sor
ter iför många, många månaders för
brukning. Och hon som hela tiden 
legat i det grövsta och sämsta och 
knappast haft råd till ett byte! 

Hon måste ta fram och titta 
litet närmare på högarnas innehåll. 
Hennes händer darrade av iver, fres
tande tankar omtöcknade hennes 
själ. — Vem stod närmare än hon 
till allt det som fanns — hon, som 
varit den enda *som vårdat sig om 
den döda under denna sista tid. Nå
gra anhöriga ägde hon ju icke — 
ingen levande varelse, som kunde 
göra anspråk på någonting. Och in
gen som visste! 

Begäret smög som en feber in i 
hennes blod. Hon började besin-
ningslöst öppna lådor, genomleta 
sikåp, garderober, gömmor. Hennes 
händer revo som klor omkring i ägo
delar och minnen — grepo girigt ef
ter värden — skatter. 

A, här fanns mycket ! Vad hon 
samlat och samlat under sina lev
nadsdagar. Och så hennes hjärta 
hängt fast vid allt. 

Varför hade hon ej gjort någon 
nytta med det? Hon gjorde sig frå-

. gan nästan med förtrytelse. Här 
fanns ju värdeföremål, som hon al
drig brukat under många, många år, 
broscher, nålar, ringar, smycken, 
kädjor, halsdukar, sidensjalar, 

. band.... ! 

Kobbs 
Thé 

är alltjämt 
marknadens 
förnämsta 

skonar kläderna och händerna 
Krymper ej ylle. 

Våren nalkas . . . 
yid vårtrött het, depressivt tillstånd i 

nervsystemet, nervsvaghet, sexuell neun-

steni, impotens, andlig överansträngning, 

kronisk neuralgi o. s. v. finns nu ett av 

läkarevetenskapen rek. botemedel, nämli
gen "Phoscolin". 

Phoseolin besitter en framstående ver

kan på nervnäringen och ämnesomsättnin

gen, befordrar assimilationen av äggvite

kropparna och fosfater i födan. Förbrän

ningsprodukternas avgång genom urinen 

påskyndas, aptiten stegras, blodbildningen 

förbättras och en intensiv cellbildning in
träder. 

Kecept : Man tager 3 ggr. dagl. 6—8 

droppar i kaffe, the eller sopp;\. Fråga 

Er läkare 0111 Phoscolin. 

PHOSCOLIN 
t i l lhandahål les nu på de svenska 
apoteken utan recept i  f laskor à 
Kr. 3:75. 

Händerna grävde och grävde sin 
hänsynslösa mullvadsgång genom 
ett helt livs samlade nödvändighets-
föremål och leksaker. 

På madrassen i sängen låg i orör
lig stillhet en nyss förseglad miin-
niskogåta. Med den tycktes hela 
rummet förseglat. Varje sak, varje 
föremål hade med ens liksom fått 
sin stämpel av döden. — Heligt rum! 
tycktes tystnaden säga. Okränkbar-
het är mitt namn. Ingen störe fri
den kring denna ande, som ännu lös

gör sig från sitt stoft. 
Ty i stoftet hade den varit bun

den. I stoftet och till allt därom
kring. De världsliga tingen hade 
fyllt själen med stora bekymmer och 
föga glädje. Nu hade bekymrens 
fåror slätats ut från pannan och 
orons skugga, vikit. Ingen förnim 
melse nådde fram av att förskingw1 

gen brutit in över allt s.o® varit li 
ne kärt -, att stoftet plundrades av 

rövarhänder. I 
Om anden kunnat se hur det tii-

giek. hade den kanske gråtit. ' 
över att det togs, men över att, e 
själv icke gav och skiftade vär ti 

tillhörigheter, medan den ännu 
i världen. Men den barmhärtiga 

den lät den bortgångna ovetande « 
ostörd sova livets sista, ga« 

sömn. 

K O N F I R M A N D E R  
ELEGANTA och GEDIGNA SKODON 

från 

Å b e r g s  
. KARL ipHANSOATAN^ 21 

SÖDRA LARMOATAN 1» Filialer: NORDENSKIOLUöu 
F I S K T O R G E T  

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  3 

Offentliga nöjen. 

^ 0 ra  Ïeatern-
. „ kl 1,30 Billigbetsmatiné: 

s grevinnan MARIZA. 

.. tcnel av Margit Rosengren. Gsistsp®1 

Kl. 8: 
WIENERBLOD. 

forensbergsteatern. 
I • I kväll kl. 8 : 

rrjhh FRÄMMANDE HAMN. 

Skâ(iéspel i 3 nkter av Sutton Vane-

fan 

Nya Teatern.  
Vilrje afton kl. 8: N:r 66. 

jned sång i 3 akter av Verner Nielsen. 

Lil la  Teatern.  
flöndag kl. 1,30 Billighetsmatipé 

för 300:de gången: 

KN piga BLAND PIGOR. 

Varje afton kl. 8, 
Lördag ocli Söndag kl. 7 ock 9: 

GIFTA UNGKARLAR. 

mästarhand underlättat uppgiften. 
Han har givit, dem orden som ka rak-
t;Lrisera typerna, skådespelarna skola, 
genom sitt väsende utstråla dessa ty
pers karaktär. 

Pjäsen fick ett, förtjänstfullt utfö
rande och aftonen blev i utomordent
lig grad intressant..' Spökstämningen, 
skräcks!limningen förnams vid nå
gra tillfällen men den fullstän
diga ̂  gripenheten uteblev dock. Det 
applåderades efter ett par av akterna 
och efter det sista ridåfallet. Det gör 
man icke om man verkligen känt sig 
stå ansikte imot ansikte med döden. 

TRICOTBOLAGET 
31 Östra Hamngatan 31 

irimvheter i Damstrumpor 

Silkeunderkläder 

Tricotdräkter, Pullovers, 

Kassacker m. m. 

Ceater. 
Man måste vara tacksam mot Lo-

rmsbergsteatern, som tillfört sin spel-
lista Sutton Vanes berömda, skådespel 
"Till främmande hamn", därmed gi
vande också Västsverige tillfälle att 
göra 'bekantskap med denna egenar
tade scenskapelse, vilken de främ
sta teatrar skyndat att försäkra sig 
om och som trots eller tack vare sitt 
gripande allvar visat sig äga en alla 
förväntningar överstigande drag
ningskraft på publiken. 

Här i denna tidning har förut på 
ett, uttömmande sätt redogjorts för 
pjäsens innehåll, vårföre några korta 
feg må anses tillräckliga. Händel-
ten utspelas i röksalongen ombord på 
«11 ångare, där ett litet antal passage
rare samlats. Utan att själva minnas 
vad som övergått dem hava de alla 
nyss skilts från jordelivet och befin
na sig nu på den sista resan till det 
land. från vilket ingen återvänder. 
De äro sålunda döda. men alldeles 
desamma som de voro i livet. Man 
ser representanter för olika allmän
giltiga typer på ont och gott. 

"Till främmande hamn är ett 
tendensstycke. Det har något av 
vikt att säga åskådaren. Det vill 
tvinga honom att, övertänka livets 
•allvar och den räkenskap so/m en 
gåmg skall avläggas. Detta kan icke 
vinnas med mindre än att åskådaren 
verkligen skakas i sitt väsendes 
grundvalar, att dödsskräcken verkli
gen griper om hans hjärta. 

Om detta skall lyckas beror på 
skådespelarUe. Förf. liar dock med 

Ingen regering lö8er| 

DS'C problemet 

Låt oss se sanningen i ögonen, 
skriver fru Jane Doe i Weekly 
Dispatch. Den gifta kvinnans far
ligaste fiende är en annan kvinna. 

Män hava varit och äro allt fort
farande skuld till mycken olycka, 
som går förhärjande ut över unga 
flickors liv, men det är kvinnor som 
förstöra den gifta kvinnans lycka. 
Det är i regel de soim stå bakom skils
mässorna. 

De förvåna, mig dessa kvinnor. 
Iiur hunna de handla så? 

En stor kärlek är något underbart, 
men vill väl en stor kärlek uppsluka 
en annan kvinnas lugn och lycka? 
Kan även den största passion göra 
en kvinna, blind iför att hon krossar 
•en annan kvinnas hjärta, förstör hen
nes lycka? 

Skulle ni kunna sova med lugnt 
samvete, om ni visste att ni raserat 
en annan kvinnas hem? Skulle ni 
kunna vara lycklig med en man, som 
ni rövat ur en annan kvinnas armar? 

För mig finns det endast en enda 
kärlek, soim är värd att äga. Det är 
den kärlek som icke tynges av min
net av en kvinna som övergivits, icke 
belastas med hågkomsten av barn 
som gjorts faderlösa. Den kärlek 
alltså som respekterar andras rätt! 

Författarinnan övergår därefter 
till ide förtvivlade förhållanden som 
existera på detta område i de länder, 
där kriget reducerat den manliga 
ungdomen på ett sådant sätt att ota
liga flickor måste räkna med san-
noliketen av att icke bli gifta. 

Det 'blir allt; svårare för de gifta 
kvinnorna att behålla sina ,män, skri
ver hon, och de som önska erövra 
dem åt sig bliva, allt hänsynslösare. 

Den stora hären av flickor med 
hungriga ögon, soim ni ser i nöjes-

lokalerna förfärar er. 
Där sitta de lyssnande till jazzmu

siken med blicken följande de män 
som de se i sällskap med andra lyck
ligare flickor och kvinnor. Deras 
blick är hungrig, avundsjuk, utma

nande, grym. 
Vilken djup och innerlig med

känsla måste man icke hysa för dem. 

Vila och Rekreation 

Hindäshemmet  
f. d Björkmans Kuranstalt. 

Berömt för komfort, lugn, hemtrevnad och gott bord ^^defn^m'vanl. odfmelîc. bad 
Piano. Stort bibliotek — Biljard — Radio Elegant b:a '  j Telefon Hindås 12. 
samt ljusbehandling — Röda Korssyster — Helpension 7^a 8 

Lilla frun står förnöjd, uti grytan 
hon rör. 

Iris-Extra det skummar och bryner 
som smör. 

Ni förut  sä l lan  använt  
margar in ,  kommer  Ni ,  sedan 
Ni provat Mustads Iris-Extra 
at t  uteslutande använda den

na  smörblandning t i l l  bordet ,  

baket  och mat lagningen.  

Mustads Ir is-Extra s tår  näm

l igen genom s in  s tora  smör

mängd och gedigna sam

mansät tn ing högt  över  a l la  

andra  och är  den smör

blandning,  som i  smak och 

användbarhet  kan tävla  med 

det  dyra  mejer ismöret .  

Ir is-Extra kostar  i  dag endast  

kronor 1:25 pr halv-kg.  paket .  

MUSTADS 
s m ö r b l a n d n i n g  

"Qris -ExtI'd 
(mejerismörets ende like) 

KranPz 

De be om kärlek, om ett hem och vi 
avspisa, dem med tillträde till statens 
tjänster, med en röstsedel. Ingen re
gering i världen kan lösa det fruk
tansvärda problemet av en övertalig 
kvinnlig ungdom. 

Och vilken djup -och innerlig med
känsla, måste man icke hysa med de 
gifta kvinnor, vilkas män redan med 
spirande intresse blicka in i dessa 
hungriga flickögon! 

Sörj för din kropp dock icke så 
som vore han din själ. 

M. Claudius. 
* 

Förvärva allt: vad du kan, spara 
allt vad du kan och giv allt vad du 

kan. 
J. Wesley. 

• 

Skall du tala vid en som icke har 
förtroende till dig, så tala, till hans 
förstånd, icke till hans hjärta. 

B. Björnson. 

yiädermöss, 
gastar ori) 

uaalor. 
Halvardsrätetgången uppe i Dalar

ne har väckt, uppseende icke minst 
med anledning av den övertro, som 
man under vittnesförhören stött på 
hos befolkningen i en som "upplyst" 
ansedd trakt. Ett par av vittnena 
ha t. o. m. tagit på sin ed att de med 
egna ögon sett "skrutten". den lede 
själv! 

För stadsbon är detta fullständigt 
ofattbart, men för den som bott på 
landet är det lätt att förstå. 

Det är otänkbart, att någon i sta
den boende skulle kunna känna 
fruktan. Med poliser och sena natt
vandrare på gatorna, ända tills da
gen gryr och stegen höras av dem 
som skynda till sitt tidiga arbete! 
Och med grannar över, under och på 
ömse sidor, med telefonen inom räck
håll, säkerhet si åsar för dörrarna och 
bostaden två tre trappor upp! 

Det är lika svindlande otänkbart, 
att han skulle kunna vara mörk
rädd. Gatlyktorna brinna nätterna 
i ända, och själva spöktimmen når 
aldrid i fråga om mörker — icke ens 
bakom fällda persienner — längre 
än till den genomskinliga skymnin
gen. 

Det händer ingenting oförklarligt 
i staden; allt är naturligt, påtagligt. 
Alla ljud kunna identifieras. Knac
kar det i väggen, är det någon gran
ne som slår i en spik, höras steg i 
natten är det någon annan granne, 
som kommit sent hem. 

Det finns ingenting som skräm
mer upp stat-dsbons fantasi. 

Han vet ingenting om de tragedier, 
som tidigare utspelats i den våning 
han hyr. Och händer det honom 
själv något svårt, flyttar han bort, 
från det bittra, minnet in i en annan 
våning. 

Det inträffar olycksfall ute på, ga
torna och i fabrikerna, någon blir 
rånad, någon blir mördad, det begås 
andra brott. Men det rör främmande 
människor; det sysselsätter icke hans 
fantasi på något ingående sätt och 
lian glömmer idet, snart. 

Det finns väl samvetskval i sta
den också, men de äro jämför,elsevis 
lätta att få bukt med, att hålla nere. 
Det finns så mycket att förströ och 
•döva sig med, det är aldrig tyst och 
stilla, aldrig mörkt, aldrig riktigt 

ensamt. 

"JMusiktomtartias" första 

resestipendium 

för musikstudier har tilldelats frö
ken Tekla Häller, elev av fru Sigrid 
Westerlind-Magnusson, som erhållit 
detsamma i sin egenskap av lärarinna 

i vokalmusik. 

7̂7ZaIsalen 
skall verka solid och bekväm. 

Den modifierade 

som utgått från 

välkända möbelfabriker lämpar sig syn

nerligen väl för matsalen. Samma stil  

t illämpas med största fördel för herrums

möblemang. Bese den i vår utställning 

och underrätta Eder samtidigt om bo

sättningsförsäkringen och våra bekväma 

avbetalningsvillkor. 

ArB. FERD. LUNDQUISTk C? 
^MÖBCLJ! VD GLNING 6JT 

Tel.16845. GÖTEBORG Tel. 16845-

Hur annorlunda är det icke på 
landet! 

Stadsbon känner landet endast från 
sommarens lätta tid, då ljuset icke 
viker från jorden, Idå ungdomarne 
efter slutat dagsarbete skrattande 
och pratande draga utåt landsvägar
ne och dragharmonikan sjunger sina 
lustiga visor i natten. 

Men det, blir andra tider. Det blir 
höst. Det blir tidigt nermörkt, sot
svart. Handen syns icke för ögo
nen. Det är ett mörker som stadsbon 
icke kan göra sig en föreställning, 
om. Ett ogenomträngligt dödsstilla 
mörker, gömmande —• ja, vad gom
mer det? Man går ut på trappan. 
Ett, löv faller från ett träd — man 
hör detta fjunlätta fall! Nu smy
gande steg! Människa, vän, fiende, 
djur, inbillning? Någon andas. Och 
så ljudlöst stilla igen. 

Plötsligt skär genom tystnaden ett 
aldrig hört, skri. Ett skri av fasa, 
dödsplåga, ondskefullhet. 

— Det är gasten, mumlar lant
bon, det är den lede själv. Han 
skriker där uppe på åsen. Se, där 
fanns för många år sedan ett barn
lik nergrävt och den -som mördade 
blev aldrig straffad. 

Det är naturligtvis inte "gasten" 
utan en räv, en helt vanlig räv. 

— Hur vet, man att det är en räv? 
invänder lantbon tvivlande. Varför 
skriker han aldrig så på dagen? Jag 
har sett många, rävar, meu jag har 
aldrig hört någon skrika så. — Och 
han föredrager teorien om gasten 
som den sannolikaste. 

Det är mycket annat besynnerligt, 
som händer ute på landet när kvälls-
mörkret faller på. 

Man går den ensamma stigen fram. 
Di höras smygande steg bakom. Man 
stannar — stegen upphöra. Man bör
jar gå och nu höras de igen. En 
blick över axeln och man ser åt -si
dan strax 'bakom konturerna av ett 
par luvsiga djur, på vilka, man icke 
känner något namn. De likna ett 
par medelstora, grovt byggda hun
dar, men de äro inga hundar. Man 
Springer och hör ilande steg bakom 
sig, man stannar och de stanna — 

' -— Det är spökhundar! säger lant

bon. 
Naturligtvis är det inga. spökhun

dar utan bara, grävlingar, som man 
inte känner igen, därför att de höra 
mörkret till och aldrig visa sig vid 
dagsljus. 

Eller man känner där man går i 

"Glöm inte 
SKatten i Alhambra! 

Det är en verkligt vacker ocli givande 

bok . . . en frisk och doftande krans av sa

gor och legender från det solglödande Spa
nien . . . De ge mera av folkets själ än 

även den yppersta reseskildring förmår 

fånga", skriver Carl Larsson i By i \. L. 
T. om C. A. C. Lewenhaupts bok. Vacker ut
styrsel. Pris 3:75. Lindblads, Uppsala. 

Livet i Bergslagen 
i helg och socken under gångna tider 
det är vad som skildras i Redaktör 
A. G. P e t e r s s o n s genealogiska 
bokarbeten 

MÅNSSLÄKTEN 

KEXSUNDSSLÄKTEN 

NYTORPSSLÄKTEN, 8 kr. vard., 

ÅSJÖHYTTESLÄKTEN 

5 kr. plus porto per postförskott. 
Distribueras endast från förf: s 

eget förlag, adr.: Kristinehamn. 

banbrytcrska och 

bcniücs livsgärning. 

(Forts, från sid. 2). 

Staten hade då ännu blott en blind-
skola i Sverige och den var för barn. 
"Vpr åtta år mottogs ingen. Sedan 
(1(1 återvänt hem, glömide de fort och 
^terföllo i slöhet. De behövde åter 
Hw o,m. händer — det skedde här. 
Sftart visade det sig också att vånin-
h'f,n på Kungsholmen på intet vis 
®°tsvarade ansökningarnas antal. 
^Ur 'ha hjärta att säga nej? Då fick 
•Anna Wikström en oväntad hjälp: 
^'nom faderns testamente skänktes 
V* en kvarts miljon mer än sys-' 

0n'ii. "som kompensation för vad 
1)11 fått ut mindre av livet, än de' . 
'.vefcligtvis för henne, som .fick så 

tycket pengar ipå sin lott, fick hon 

gåvan att kunna förvalta och 
•^ota dem, ty affärsgeniet hos fa-

111 — köpmannen — gick i arv till 
«une. 

^ Hon lyckades förvärva den under-
vålbclägna stora tomten viel 

Kyrkogårdsgatan i Uppsala, vägg om 
vägg så att säga med Geijersgården, 
den mest idealiskt stillla omgivning 
man kunde önska sig med hela den 
sällsynt vackra, gamla minnesrika 
kyrkogården och Engelska parken 
framför. Här reste sig snart i två 
våningar åt solsidan Rlindhemimcts 
välbyggda, vackra hörnhus med hö
ga, luftiga rum, vans uppförande hen
nes bror, bankiren Carl Wikström, 
ägnade all den skarpsynta och kun
niga omsorg, omtanke och vard sys
tern ej i detta fall kunde ge och hö
sten 1889 (flyttade skolan in under 

eget tak. 
Hennes mångårige sekreterare har 

sagt mig att det var förunderligt se 
henne, så fort hon trädde inom sko
lans dörrar. Det var som hade hon 

växt, lekamligen och andligen. 
1 stockholmshemmet där viar hon 

alltid "lilla Anna", som alla ömmade 
för. Här däremot öppnades dör
ren in till hennes eget lilla kunga
rike: här var hon chefen, huvudet, 
makten — ja, Försynen nästan. Hen
nes kraftiga personlighet och fasta 
vilja visade vad de dögo till på en 
sådan ledarepost. Men också något 

annat; här blev hon även modern, 
den "ensamma, som fler barn har än 
den, .som gift är". Med outtröttlig 
kärlek famnade hon om dessa olycks-
prövades existenser och gav dem, så 
enkelt och naturligt som endast en 
moder kan göra det, kost, bostad och 
undervisning så att alla kände sig 
som en enda stor familj invid ett och 

samma hjärta,. 
En annan :sak lade man också mär

ke 'till: inom Blindhemmet medgav 
hon icke någon skillnad mellan sig 
och de seende. Något lyte kunde ic
ke en chef tillåta sig att h.a. Ingen 
fick ens våga sig på att söka leda 
henne. Fritt, utan ledsagare, rörde 
hon isig inom Hemmets olika vanin-
gar, i trappor och korridorer som om 
hon haft sin goda syn. Detta hennes 
lokalsinne och orienteringsförmåga 
var förresten någonting alldeles fe
nomenalt; som exempel kan nämnas 
att när familjen en gång flyttade m 
i en ny våning i Stockholm och hon 
anlände dit vid middagstiden, rörde 
hon sig samma kväll fullkomligt sä
kert överallt genom dess tio ruin, 
utan att taga miste ipå en saik eller en 
plats, då det tog fjorton dagar för 

den seende systern att göra detsam
ma! — och då modern blev blind de 
sista 'femton åren av sitt liv, fick in
gen hjälpa henne eller leda henne, 
utom den blinda dottern, med sitt 

säkra lokalsinne! 
Det mål Anna Wikström satt sig 

före med sin sikola var att 'i första 
hand andligen höja dessa, från sa, 
många olika hem och miljöer komna, 
ojämnt utvecklade blinda. Det andra 
var att lära dem arbeta i ett yrke, 
som sedan kunde försörja dem, eller 
bidraga därtill. Kunskap, arbets
glädje och oberoende således. AMt 
det undervisningsmaterial för blinda, 
som fanns hemma och utomlands där 
man hunnit längre, anskaffades: böc
ker. kartor skurna i trä, glober med 
upphöjda konturer m. ,m. T arbetssa-
larna ställdes upp vävistolar, syma
skiner, stickmaskin; i verkstäderna 
allt som behövdes för korgmakeri. 
Snart, fylldes skåpen i arbets salarna 
med de många flitiga händernas pro
dukter: från finaste hattborste hela 
skalan fram till gatkvasten, från små 
fodrade basttofflor för barn till gröv
sta, dörrmatta — där låg konstvävna
der, alla'slags olika trikotvaror m. m. 

När arbetet .slutats iför dagen, — 
promejiader, verkstadsarbete och den 
teoretiska undervisningen — samla
des man vid kaffekoppen till en tim
mas högläsning, föredrag elller musik, 
där även utomstående bidrogo. 

Som den starka och ljusa person
lighet hon var, blev helt naturligen 
också hennes andes stämpel skolans; 
den Iblev ljus och glättig som hon, 
varmt religiös och vilande på gamla 
enkla seders grundval, samt en obe
veklig pliktuppfyllelse. Det värsta 
hon visste var humbug och reklam; 
hon tillät därför ytterst sällan några 
besök inoim skolan och hennes ekono-« 
miska särställning överflödiiggjorde 

görenheten. 
Hon besökte aldrig Hemmet, utan 

att samla alla flickorna ikring sig 
som en moderlig vän till tankeutbyte 
och förtroenden. När hon var rest 
måste sedan en av dem, i tùr och ord
ning, skriftligen redogöra för vec
kans händelser, dels för att öva tan
keförmågan, dels uttrycksförmågan. 
Inga ursäkter för uraktlåtenhet god-
togos, ty 'bakom varje vänlig order, 
vakade ett obevekligt måste. Peda
gog var kon i varje tum. Och hon 

kände igen dem personligen va.r enda 
en ipå rösten — tog aldrig miste — 

0lö,mde aldrig ett naimn, ehuru vid 
hennes bortgång .flickornas antal, 
som gått, igenom skolan, hunnit bliva 
tre hundra. Intill de sista åren un
derhöll hon också personlig skriftlig 
förbindelse med var och en av dem. 
Slutligen måste hon clock utbyta bre
ven mot en rundskrivelse, sam fick 
cirkulera. 

Sedan riktlinjerna sålunda voro 
givna, fungerade skolan mönstergillt 
under ledning arv den goda, soliga fö
reståndarinnan och de skickliga lä
rarinnor1, delvis blinda, som utbildats 
dels inom, dels utom skolan, och det
ta lämnade henne nu tid övrig för 
nya planer, som arbetet med de blin
da väckt. Röster nådde henne från 
de till hemorten återvända om deras 
svårigheter att anskaffa billiga ma
terial ier, avsättningsmarknad och be
ställningar; de kunde ju på så vis då
ligt tävla med de seende hantverkar
na, Hon förstod att jämnsides med 
skolan måste det finnas en central
förening som tog hand om de blin
das intressen och fortsatta utbildning, 
en slags fackförening av de blinda 
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mörkret en kall vindpust mot sitt 
ansikte och något spöklikt mjukt 
böljande snuddar vid kinden — en 
flädermus som man icke hinner se! 

Eller en uggla, sitter i apeln utan
för fönstret och ropar ut sitt gälla 
dödsbud: "Klävitt! — "Klävitt!" En 
främmande hund stryker hylande 
kring stugan, och låter sig icke ja
gas bort. Det betyder också död. 
Och där inne ligger någon hopplöst 

sjuk. 

Hur mörkret måtte ha marterat 
våra stackars förfäder! Hur många 
anledningar till skräck det inneslöt. 
Inget ljus att fördriva det med. En
dast det rökiga .skenet från torrveds-
stickan instucken i järnringen i den 
öppna spisen eller, när kölden knäpp
te till, bålet på spiselhällen. Men 
utanför väggen mörkret, kolmörkrel 
i vilket fiender, ogärningsmän och 
spökdjur isimögo fram, nattfåglar 
stämde upp sin illavarslande låt. 

Och till allt detta de onda min
nena som hörde ihop med trakten 
och med gårdarne, outplånliga min
nen om grannhat och släktstrider, om 
olyckshändelser, om brott som upp
täckts och brott som aldrig blivit so

nade •— 

I sanning m.an förstår, att gårds
folket i dessa gamla tidèr makade 
ihop sig och sov i samma rum, män 
och kvinnor, unga och gamla även 
om huset var aldrig så stort. 

Ännu hänger i många landsändar 
denna vana i. Ännu sitter fruktan 
på lur i själens skrymslen. Och 
mörkrädslan! Och spöktron! 

Det händer ju också annat ute -på 
landet än sådant som lättvindigt kan 
förklaras med hjälp av flädermöss, 
grävlingar, ugglor och andra nat
tens djur. 

På landet är nämligen icke allt 
så naturligt och påtagligt Som i sta
den, ljuden som höras sällsamt tyd-

fH Vår försäljning av j 

H barnvagnar växerj 

Hl kraftigt år från år på | 
Hl grund av 
Ü prima kvalitéer, | 
H eleganta modeller | 
H och I 
g ytterst låga priser. | 
H I år är urvalet enormt | 

av moderna §1 

Barnvagnar 

Pris från Kr. 

12:— 
Besök vår utställning! 

I A.-B. Carl Johnsson, [ 
Kungstorget 2. =• 

m 

I Vitrums FERRO! 
är det kraftigast aptitgivnndc och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Vid blodbrist och svaghet av 
största verkan. Dess angenäma smak gör att 
det med lätthet tages av såväl barn som vuxna. 

Tillverkas å 

Apoteket Vasens Apoteksvarucentral 

Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pris 3:25. 

Fäs på alla apotek. 
Om Vitrums F e r r o 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

ligt i den omgivande tystnaden icke 
så lätta att identifiera. 

Vems steg är det >som de natteti
den höra på vinden de två som ho 
ensamma på gården? Vem är det 
som suckar iså tungt inne i kamma
ren där ingen är? Vem eller vad ser 
hunden när han med rest ragg och 
alla tecken till raseri men också 
skräck med ett underligt dämpat 
skall skäller mot hörnet i storstugan, 
där ingen står? Ser han något eller 
är han bara förryckt? Varför stan
nar hästen för den lätta giggen där 
han i den fallande skymningen sträc
ker ut i ivrigt trav på väg hem till 
den havrefyllda krubban? Varför 
stryker han tätt intill diket som för 
att lämna plats för något han ser 
och som inger honom fasa? A^arför 
lyder han inte töm och piska? Var
för står han förlamad, darrande, dry
pande av ångestsvett ända tills "det" 

hunnit förbi? 
Är det bara en fråga om inbill

ning, om fantasier? Lika gott, det 
lägger sig på nerverna, det förbin
der sig med gårdskrönikans många 
minnen, utvecklar sig till tro på "ga
sten", på "skrutten", på varsel och 
gengångare, och det ansätter samve
tet hårt, när det är sjukt. 

Under många år såg den som skri
ver detta från sitt fönster ett ljus 
som aldrig släcktes från det skym
ningen föll och till dess dagen gryd
de, icke ens under krigsåren när lyset 
var så dyrt. Varför vågade han som-
bodde i stugan långt där borta i 
skogsgläntan aldrig sova i mörker? 

Det är troligt att övertron skall 
försvinna från landsbygden. Det 
blir när det elektriska ljuset kring 
bondgårdarne .och utmed landsvägar
ne jagar mörkret på flykten och när 
lantborna, i stället för att lyssna till 
den stora stillheten, med radiolurarne 
för öronen följa med programmen 
från Stockholm. Göteborg och Lon
don . 

Men utan mörker, utan avskild
het-, utan gastar, spöken, ugglelåt, 
steg i natten och suckande kamrar 
kommer landsbygden icke längre att 
vara vad den varit, Den kommer 
att bli helt vardaglig. 

Crayon. 

från Hllmänbeten. 

Vid Studiehemmet Nordgårdens 
försäljning å Margaretaskolan ut
gjorde bruttoinkomsten 5,250 kr. och 
77 öre. Till var och en som genom 
personlig medverkan eller genom gå
vor och inköp bidragit till detta go
da resultat framföres härmed ett 
varmt och vördsamt tack. 

Göteborg den 17 mars 1925. 
Sigrid Lundgren. Sigurd Westman. 

Beklaga icke med dåren att ditt 
liv är så kort; kom ihåg, att när dina 
dagar förkortas, förkortas också dina 
sorger. 

(Indisk tanke). 

Pratsjuka 
människor. 

Det är en viss risk att närma sig 
pratsjuka människor. Man borde i 
varje fall aldrig göra det, utom när 
man har semester. 

Men man kan också glöimma huru-
dana somliga människor äro. Jag 
bekänner att jag glömt fru M. Följ
aktligen närmade jag mig henne 
mycket omisstänksamt, då jag en dag 
stack upp till henne som allra hasti
gast på vägen till en föreläsning för 
att återfå en värdefull bok, som hon 
lånat av en som i sin tur lånat den 
av en som lånat den av mig. 

Hon mottog mig mycket älskvärt. 
Jag 1'ramiförde mitt ärende med an
dan i halsen och under oavbrutna 
sidoblickar på mitt armbandsur för 
att hon skulle förstå hur bråttom jag 
hade. 

— Å, det var den där lilla boken, 
sade hon helt gemytligt. Ja, om jag 
nu bara visste var den blivit lagd. 
Ack, kära snälla fröken Peters. Där
borta i mitt gamla hem, vid trap
porna och med trädgården ni vet, där 
visste jag på pricken var allt fanns. 
Men så koim ju värden en dag och 
sade upp. Han skulle själv ha vå
ningen. Men stå åtminstone inte i 
tamburen. Var så god! Här är ju 
inte så som på det gamla stället. Det 
kan det aldrig bli. Ett hem, där man 
lagt ned så många många års om
sorg. passat in möbler, mattor, gardi
ner, allt — allt! O, det blir skill
nad. Ja, jag skulle kunna berätta 
er mycket, om vad jag fått genomgå. 
Bara allt jag fick sälja av vid flytt
ningen. Hela den stora antika sals
möbeln från mitt gamla kära föräl
drahem . . . 

Hon iförde en snibb av morgon
rocken mot ögonen, och ehuru jag al
drig sett den begråtna möbeln, sade 
jag med djupaste rörelse: —• Sådant 
är naturligtvis kännbart. Och det 
är kanske inte så lämpligt att efter 
sådana revolutioner nu söka efter bo
ken. Jag har. nämligen alldeles för
färligt bråttom. 

— Kommer aldrig i fråga. Na
turligtvis skall ni ha boken. Nu ska 
ni bara få höra. Det gick allt litet 
underligt till med den där (försälj
ningen. Det skulle ju visserligen he
tas att personen, som köpte möbeln, 
var både hederlig och förmögen — 
ja, ni är väl inte kommunist, lilla 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

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

kära snälla ni, utan att jag vågar 
säga så — apropå kommunisterna, 
vilka tider vi ha! Nå, det iå vi tala 
om sedan. Nu vill jag bara säga er att 
än i dag försöker min advokat få ut 
summan för möbeln hos den där per
sonen. Ja, kära fröken, det är un
derliga tider på alla håll och kanter! 
Och nu kommer ni alltså och vill ha 
den där lilla, boken soim redaktör 
Berg ringde om! Ack, det var län
gesen i världen jag lånade den, och 
vad har man inte genomgått sedan 
dess! Om inte annat reparation av 
hela våningen och målning av trap
por och kök. Hade jag inte min sto
ra matta borta till rengöring skulle, 
jag be er stanna på litet kaffe, men 
ni kan väl åtminstone kasta en titt in. 

— Tack, men omöjligt. Jag har 
förfärligt bråttom och måste gå utan 
boken om ... 

— Kominer aldrig i fråga! Se här 
är mitt lilla vardagsrum. Det är ju 
litet skräpigt nu, men, ser ni, min 
riktiga jungfru flyttade här för li
den, och nu har jag bara en tillfäl
lig hjälp. Ack, det är visst inte som 
det skulle vara. Se nu bara hur hon 
ställt gungstolen tvärs över den här 
ömtåliga mattan, fastän jag tusen 
gånger sagt, att medarna göra den 
illa. Sådant tänker inte ungdomen 
på. De ha inte varit med som en 
annan och sett hur saker kunna nö
tas ut och fördärvas. Och här
inne .... 

-<— Tack så myciket, en annan 
gång! Jag hinner inte nu, det var 
bara den där lilla boken . . . 

— Prat, det tar ingen tid att bara 
titta in i min lilla sal. Den är verk
ligen liten. Ja, jag hade inte sålt 
möbeln om det inte; varit för utrym
mets skull, ty gudskelov har Robert 

ställt det så för mig att jag inte 
behövde ' det. Och han skulle inte 
vara glad åt den här våningen. Se 
bara här, hur jag måst stoppa till 
fönstren med flera lag tätningslister. 
Ack, lilla fröken Peters, det stod som 
en orkan in över bordet genom sprin
gorna . . . 

Jag räckte resolut fram min hand. 
— Det vore så angenämt att få 

höra vidare, men jag har just nu en 
föreläsning. . . 

— Ack ja, var och en har sitt i 
denna världen. För min del har jag 
just nu ett par karlar mm skulle la
ga rännan och lägga ny plåt.. . 

Jag kände mig som om jag måste 
slå ut en fönsterruta och ropa på 
hjälp. Och än en gång räckte jag 
fram handen odh slet mig loss. Mitt 
sista minne är hur jag vadade ge
nom rum och tambur under en ström 
av ord, som fortfor att rinna efter 
mig utför trapporna. När jag kom
mit i nedersta, förstugan hörde jag 
en röst ropa: 

— Fröken Peters, fröken Peters, 

ni glömde ju alldeles den lilla henken! 
Jag vågade icke svara. Jag stod 

molstill som en trapp staty ooh rörde 
mig ej, förrän en igenslagen dörr 
däruppe förkunnade att dammluckan 

äntligen satts för forsen. 
Jag kommer nu att skioka ett 

stadsbud att hämta boken. 

Ragna Peters. 

Göteborgs Sidenbus 

har under veckans sista dagar de
monstrerat de allra, senaste nyheter
na ifråga om rober, dräkter och kap
por, vilka hr Jahnke, chef för Siden
husets i Stockholm beställningsav
delning, just nu hemfört från sin 
resa till Paris. Demonstrationen in
föll efter detta nummers presslägg
ning, vårföre ett närmare om
nämnande är oss förmenat. Vi 
kunna endast uttrycka en fast och 
livlig förhandsövertygelse, att de
monstrationen varit underbar och ut
gjort en svår frestelse, för vilken 
även de mest (belastade kvinnohjär
tan måste falla, till glädje inte bara 
för firman utan för sig själva och 
sin beundrande omgivning. 

Alla som spisPöd 
Goteborgs Ångbage,., 

saga att det är S n 

ski>rhet och aod , 

Clap Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm 

Ljusa hemtrevliga rum. Moden,t 

Rikstel. lS'a!""S" "S?«*'. 
Norr 2424! 

En 

m o d e r n  k v i n n a  
vet, att en vacker och ung
domlig hy i hög grad förhö
jer hennes personliga char
me. Hon väljer därför sina 
toilettemedel med förstånd 

hon  vä l je r  

Y VY - T V Â L E N  
som är oöverträffad, när det gäl

ler rationell hudvård. 

Pris 1 kr. 

A.-B. YVY-FABRIKEN 

YSTAD 

och ting av porslin, kristall och lera 
har öppnats av fröken Alfrida Holm
berg, Nordenskiöldsgatan 23. Bet är 

icke fråga om ett vanligt samman
kittande med fula märken efter utatt 

om ett konstnärligt återställande av 
den ursprunliga helheten och «kön-
heten. Redaktionen har sett prov på 
konsten och fallit i glad förvåning 
över de uppnådda vackra resultaten. 

EKSTRÖMS 

JJTSTMJOL 
Ö/t£OflO KEM.-TEKN. FABRIK. 

G  D A O  i  e s s  

Göteborgs Idun 
håller årsmöte måndagen den 30 mars 
kl. 7,30 e. m. På grund av det stora 
medlemsantalet kan mötet icke för
läggas till den dock i .sig själv rym
liga föreningslokalen utan hålles i 
stället å Palace hotell. Utom före
ningsangelägenheter, bl. a. val a v sty
relsemedlemmar, förekommer musik 
av fru Hilma Hultgren-Hillberg samt 
sång till luta av fru Blenda Lembke. 

Sin vana trogen från de angenä
ma samkvämen i den egna lokalen 
kommer föreningen att vid årsmötet 
ombestyra téservering till ett pris av 

tre kr. person. 
Nya medlemmar kunna vid mötet 

vinna inträde i denna med så stor 
och berättigad sympati omfattade 
förening. 

6n hltmk 

för förolyckade marmorstatyetter och 
andra skadade bräckliga konstsaker 

SWALANDERS 
o KAFFE, * 

KUNGSGAT. 17. TEL 3653 K0mAT.13.TCL 5167. \ 
BAZm ALUANŒ132-133 HILS mmSGAT. 25 J 

BREVLÅDA. 
E—a 1V—z. Det är alldeles sä

kert icke nyttigt att på detta ensi
diga sätt enbart skåda åt den mörka 
sidan i livet. Världen är också rik 
och full av skönhet, och mycket däri 
bär oss dagligen vittnesbörd om den 
godhet, som varar evinnerligen. 

Fix, Arboga. Er skrivelse bar 
gjort Arboga, till något mera än est 
geografiskt begrepp. Vi undra stor
ligen vad det månde bliva av detta 
barn. 

K. V—g. Nej, absolut inte—det 
kunna vi redan nu och utan minsta 
tvekan avgöra. 

Gullan, Spånga. 2 kr. Hälsnin-

Alfrida Holmberg 
A T E L I E R  

för lagning av konstsaker i marmor, 
porslin och kristall ävensom husgeråds-

saker i glas, porslin och lera. 

NORDENSKIÖLDSGATAN 23. 
Tel. 14480. 

i t i E i m u i  ErisikaraBlltn 
Vä I g ö pa nde 
Väl smakande 
Oö ve ptpäffad 
A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsap om 1 hg. à 50 ore. 

Lagligen 
skyddad 

Endetillvepkape 

själva och derais vänner. Initiativet 
togs 1889 till-"De blindais förening" 
som på ganska kort tid utvecklat en 
storartad arbetsprestation: den har 
ett bibliotek på över 9,000 volymer, 
en skrivbyrå, som tar emot beställ
ningar, imaterialdepoter, försäljnings
lokaler, har mångfaldigat hantverks-
skolorna för äldre och för barn landet 
runt. Den söker också iskaififa sina 
skyddslin gar fast arbetsmarknad vid 
offentliga inrättningar, sjukhem, 
skolor m. ,m. som skall göra dem mer 
oberoende av konkurrensen. Den stö
der och uppmuntrar därför även de 
blindas egna försök till sammanslut-" 
ning mellan hantverkare och affärs
män och ett ålderdomshem öppnades 

i Norrbacka. 
I allt detta var Anna W. själen: 

saknades hon på ett sammnträde, sto-
do alla handfallna —• ingen kunde 
som hon ge upplysningar om alla 
blindas namn, livsvillkor och adres
ser landet runt. Hennes minne var 
deras osvikliga katalog och de hade 
icke märkt att de ingen annan haft! 
Ja, det gick så långt att det var 
hon, som måste göra upp reseruter
na för de var sommar ferieresande 

flickorna och lärarinnorna .och stå 
för att varje tågs avgångstimma 
stämde rätt. Och korn de på fel tåg 
så var det därför att de "inte frågade 
fröken!" 

På Industriutställningen 1897 var 
man redan så långt kommen i yrkes
skicklighet att man vågade sig på en 
avdelning med de blindas arbeten. 
Kung Oisca.r besökte den och gjorde 
som vanligt sina uppköp. När den 
älskvärde monarken skulle gå, gick 
han fram till Anna W., som gjorde 
les honneurs där uppe iför sina 
skyddislingar, och tog hennes hand 
med dessa ord: "Allla andra kunna 
se mig, fröken lindrar väl kanske på 
hur jag iser ut? Bäst känna efter 
själv!" Och .med ett milt grepp för
de han hennes hand sakta fram och 
åter över sitt ansikte. 

Det berättas, att när han gått, 
sjönk den annars så karaktärssta.rka 
A. W .— som ingen dittills sett ge 
vika för någon svaghet — ner på en 
stol och storgrät; iså djupt grep henne 
den gamile kungens ömma finkäns
lighet inför hennes olycka. 

När hon vid fyllda sextio blickade 
tillbaka på sitt verk, måste också hon 

vidgå att icke ens detta hade fått 
växa oberört av tidens skakningar. 
Under kristidens hårda nödår och 
därpå följande aktiefall måste hon 
välja emellan .att lägga ner skolan 
eller söka statsanslag. Hon ville 
helst själv i så fall lägga ner den, 
men man lät henne förstå att hon 
icke hade rätt därtill och en motion 
lämnades in till riksdagen, som ge
nast beviljade anslaget. Men i och 
med detta steg var hon icke längre 
den ensamt styrande, viiljan inom de 
iför -Hemmets framtid utstakade 
gränserna. Troligen var det med det
ta iför ögonen hon skrev sitt testa
mente. I detta skänkte hon fastig
heten i Uppsala odh ett kapital på 
400,000 kronor till Diakonissanstal-
ten på Ersta Iför att av denna styras 
och förvaltas. Sedan staten helt 
övertagit skolan .och kapitalet sålun
da ifrigjorts skall det hela omdanas 
till ett ålderdomshem för gamla blin
da lunder namnet "Anna "Wikströms 
Stiftelse". Man står nu mitt uppe 
i övergångstiden och för fem gamla 
har .man redan kunnat bereda plats. 

Hur tyst Anna Wikström än ver
kade, hur skygg hon än var för be

römmelsen, så kunde hon dock icke 
helt undgå all offentlig utmärkelse. 
Kung Gustaf tilldelade henne "Illis 
quorum" och sällan har den väl gi
vits rättvisare. Det var en stor och 
högtidlig dag i Hemmets krönika 
sommaren 1918 när inför hennes alla 
«släktingar och vänner och den för
samlade , högtildsklädda skolan och 
dess lärarinnor, läroverksrådet Berg
kvist .med några högstämda ord över
lämnade åt henne fosterlandets er
kännande för hennes sociala arbete. 
Personligen fick hon dock icke tacka: 
samma dag hon skulle kläda sig för 
att åka upp till slottet, insjuknade 
hon i den sista sjukdomen. 

Vad som säkert till icke ringa del 
bidrog till deists utbrott var den över
ansträngning hon ådrog sig genom 
tryckningen arv den sista boken, in
nan hon till Finland iskänkte den 
press, som blivit obehövlig sedan 
Tomtebodas stora tryckeri tillkom
mit och trätt i verksamhet. 

Hon gjorde det för att ännu en 
gång, genom personlig kontakt, nå 
alla sina barn ute i landet med ett 
budskap. Allt vad hennes vänner, 
allt vad hon isjälv under årens lopp 

samlat och hopat siï vackert, gott, 
väckande och tändande, det måste 
hon också delge dem i ett slags mo
derligt testamente. 

Men exemplaren voro trehundra, si
dorna istora och breda och armarna 
mycket, mycket tröttare än i ungdo
mens dagar. Ooh hennes sekreterare 
var glad när det sista ex:, kunde pac
kas ner och skickas av. 

Snart nog måste hon bäddas ner. 
Det blev landssorg när bud

skapet att Anna Wikström gått till 
vila, nådde alla dem, för vilka hon 
varit både det livgivande ljuset och 
den moderliga vännen och skyddet 
i fattigdom och sjukdom; — över få 
människors stoft ha väl så många 
välsignelser dalat ned med solljusets 
värme som över hennes. 

.Tag kan icke sluta bättre än med 
denna målande bild, av en av hennes 
vänner vid hennes grav, som gott 
kunde vara hennes egen saga: 

"På en gammal kyrkogård i Han
nover finnes en grav, täckt med tre
dubbla granitblock. Men under sten-
tyngderna låg ett grobart frö. Det 
späda skottet banade sig väg mellan 
sidostenen och den överst liggande 

hällen. Det växte uppåt, långsamt, 
säkert. Med livets rätt och Iry^ 
kraft. Till sist sprängde det järn
banden, som sammanhöll stenarna 

och lyfte upp granithällen. Och » ^ 
står gravstenen lutad mot stam®611 

av ett stort, grönskande träd. 
Så underbar är livets, är ljuise 

är kärlekens makt." 
1ledda K e y-Rasmussen. 
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UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Det engelska, underhuset har i da
mme haft ännu en stor utrikesde
batt, ägnad att åtminstone i någon 
mån klarlägga situationen. 

Utrikesministern Chamberlain gav 
klart 'besked om att det äntligen må
ste bli fred i Europa och att England 
både vill, kan och skall ordna saken! 
För första gången har Tyskland 
räckt handen till försoning genom 
te framlagda förslaget om säker-
letspakt angående Frankrikes och 
Belgiens gränser. Detta förslag är 
uppriktigt och ärligt samt därför väl 
ägnat att utgöra basis för en över
enskommelse mellan samtliga intres
serade makter. — Genèveprotokollet 
måste däremot anses ha mistat sin 
'betydelse. 

I debatten deltog även bl. a. den 
liberale ledaren Lloyd George som 
med stor våldsamhet for ut mot; Po
len för att det icke godvilligt åter
lämnar annekterat tyskt land till 
dess rätta ägare. 'Polen innesluter 
ett tyskt Elsass-Lothri ngen", utbrast 
han emfatiskt. Chamberlain tog av
stånd från detta uppseendeväckande 
polskfientliga uttalande genom att 
demonstrativt lämna salen. — Emel
lertid är det tydligt att Lloyd Geor
ge givit uttryck just åt vad det-^en
gelska folket tänker i denna tråga. 

Chamberlains tal har icke l ått nå
gon god press i F rankrike. Man för
står "att det är lönlöst att hoppas 
på full förståelse från Englands si
da" Frankrike deltager dock i för
handlingarna rörande den av Tysk
land föreslagna säkerhetspakten. 

Stämningen i Polen är i hög grad 
upphetsad. Man ser sig redan över
given av England och är osäker på 
Frankrike. För övrigt är man i des-

dagar orolig litet varstans i de 
hinder som i freden gjorde landvin
ningar på Tysklands bekostnad. Sko
la väl de egna gränserna komma 
®cd och garanteras i den påtänkta 
säkerhetspakten stormakterna emel-
j®' Bland de länder, där denna 
"åga är aktuell, är även Danmark. 

Sondagen den 29 mars väljer det 
tyska folket rikspresident efter 
. rt. Det är i själva verket första 

gången det tyska folket går till en 
'•ädan valhandling — Ebert insattes 
1 ämbetet av Nationalförsamlingen, 

valet bekräftades aldrig genom 
wkomröstning. 
Icke mindre än åtta presidentkan-
dater äro uppställda. Den star-
aste positionen intager det tysk-na-
l°nella partiets kandidat överborg-

r%taren d:r Jarres. Det är dock 
»sannolikt, att han skall bli vald re-
f" i lörsta valomgången — för detta 

I' "Ulle erfordras att han ensam er 
0 le flera röster än alla de övriga 

^didaterna tillsammans. I andra 
fangen — om en sådan blir 

hövlig — är det nog med enkel ma

joritet. — Den slutliga kampen kom
mer .antagligen att stå mellan Jarres 
som de monarkistiskt sinnade höger
partiernas kandidat och någon sam
lingskandidat för de republikanskt 
sinnade borgerliga partierna och so
cialdemokraterna. 

England har haft en motgång i 
Egypten, vars följder kunna bli all
varliga nog. Man hade trott, att va
len till .egyptiska parlamentet skulle 
ha givit majoritet åt den grupp, som 
önskar samförstånd med England. 
När parlamentet sammanträdde visa
de det sig emellertid, att den engelsk
fientliga oppositionen under Zaghlul 
Pascha alltjämt är starkast. Konung 
Fuad, som fått sin krona av engels
männen, skyndade att omedelbart 
upplösa det farliga parlamentet efter 
att det varit samlat endast några tim
mar. Det är antagligt, att denna 
handling skall ge ökad fart åt oppo
sitionsrörelsen. 

Det italienska folket har med jubel 
begått årsdagen av den fascistiska 
rörelsens uppkomst. Mussolini har 
därvid varit föremål för ovationsar-
tade hyllningar. Det har berättats 
från Italien om stora strejker, och 
man har däri velat se ett tecken på 
Mussolinis försvagade maktställning 
— det fascistiska regementet påbju
der ju arbetsfred! Nu upplyses att 
det var Mussolini själv, som tillät de 
fascistiska fackföreningarne inom 
metallindustrien att strejka — deras 
löner voro oskäligt låga. En löne
förbättring erbjöds och fred slöts. 

Cnsamma kvinnor. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

Observera! 
JDbHh är sista numizl 

på hzl häx ktmriaLeL 

förnya Gder 
prenumeration ! 

6n märklig film. 

Från London berättas om en ny 
märklig film "I. N. R-. T.", vilken 

återger Kristi liv. 
Vid en provföreställning inför ett 

större antal inbjudna reste sig mot 
föreställningens slut en grupp präst
män spontant till bön och nedkallade 
himlens välsignelse över den film de 
skådat och det verk den går att ut
föra i världen. — En av prästmän
nen har i en intervju yttrat: Jag 
är övertygad om att ifall denna film 
kunde visas för alla och under pas
sande former skulle den reformera 

världen". 
Förut hade filmen förevisats för 

spekulanter för densamma. Ingen av 
dem var religiöst intresserad, men 
alla synas ha blivit djupt gripna. En 
av dem betygade sedan: "Jag kunde 
icke annat — jag tvingades ned på 

knä." 
Filmen har utgått från en tysk 

privat atelier, ägd av Hans Neumann, 
Kristusgestalten återgives av en ung 

tysk skådespelare, vars namn icke 

meddelats, Maria Magdalena av Asta 

Nielsen. 

.lag tänker i dag på de ensamma 
kvinnorna. På de många, många, 
tusen, som vandra ibland oss utan att 
någon strör rosor i deras väg, lättar 
livets bördor iför dem eller följer dem 
på vandringen. 

Det är ofta så oförklarligt varför 
de blivit ensamma. De ha ju också 
såsom alla andra kvinnor en makas 
hjärta och en moders sinne. Men 
allt detta har den ensamma, fått göm
ma för sig själv. Ingen har funnit 
nyckeln till hennes väsens innersta, 
och själv har hon aldrig funnit nyc
keln till någon annans. Hon har en 
gång vuxit upp för livet, fylld av 
drömmar och förhoppningar, med 
samma längtan som varje annan ung 
kvinna. Men livet har gått förbi 
henne — ständigt förbi. 

Andra reflektera .kanske ej över 
att hennes lott på något sätt är olik 
andra människors. Ingen frågar sig, 
varför den "blev hennes eller om hon 
är nöjd med den. Man konstaterar 
endast hennes ensamhet som ett helt 
naturligt, nästan självfallet förhål
lande. Kanske de gifta kvinnorna 
till och med ibland, när barn och hus
håll tynga med sina bekymmer, fre
stas att ined avund tänka på hur sorg
fritt -och bra "den ensamma fröken" 
har det i våningen mitt emot. 

Vad tänka de ensamma själva? Se 
de på sitt liv såsom något förfelat 
eller rosa de det såsom något avunds
värt? —- Ingetdera! Många av dem 
betrakta det sannolikt från synpunk
ten av sitt hjärtas innersta hemlig
het: Jag älskade en gång en man, 
jag fick icke honom och därför blev 

jag ensam. 

De konstatera det måhända med 
ett visst vemod, men utan bitterhet 
och klagan. Rakryggade och trogna 
sina ideal gå de sin -väg fram, läg
gande plikt till plikt och dag till dag. 
Kärleken till den ende har åldrig-
riktigt slocknat inom dem, den lyser 
alltjämt fram ur deras själ och ka
raktär, ur den förståelse och värme, 
varmed de betrakta livet och de le
vande. Somliga ha kanske bittrare 
minnen av svikna löfte och hårdhänt 
lek med deras oerfarna hjärtan. Men 
de ha modigt rest sig ur villfarelser
na för att ensamma och illusionslösa 
upptaga livets kamp. Andra återigen 
lia ingenting att minnas och ingen
ting att begråta. Deras liv har för 
flutit så snörrätt och målmedvetet att 
någon tvekan om vägen aldrig upp

stått. 

Det fälldes en gång i ett sällskap 

ett yttrande om "frimureriet mellan 
gifta människor". Uttrycket inneslu-
te en obestridlig sanning. Det exi
sterar verkligen ett slags frimureri 
mellan den gifta delen av mänsklig
heten. Så snart en kvinna träder 1 
äktenskap införliva® hon också sam
tidigt i det stora frimurarförbundet 
och hennes intressen bli i ooh med det-

RUda Borgström. 

samma gemensamma med dettas in
tressen: hemmet och släktet. 

Det är detta frimureri, så förklar
ligt, så naturligt och berättigat, som 
ovillkorligen ställer den ensamma 
ogifta kvinnan utanför och i en grupp 
för sig. I "våra dagar begränsar det 
sig icke ens till èn liten grupp, det 
är en hel armé. En armé av kvinn
liga enslingar, som efter egna pro
gram går sin väg fram bland den 
övriga mänskligheten. En ganska 
oumbärlig armé av nyttiga, kloka och 
arbetsamma kvinnor, varav var och 
en efter sitt mått loch sina anlag 
fyller plikterna mot samhälle och 
medmänniskor. De sträva ärligt och 
ambitiöst att göra det bästa möjliga 
av sitt liv, utmärka sig ofta för goda 
och uppoffrande gärningar, under
stundom genom märkliga och stor
slagna livsverk. 

Och de ensammas hem — hur ofta 
äro de icke vänliga och förtjusande 
platser, där besökaren trives och fin
ner sällsam vederkvickelse och för
ståelse. Ty vad ifar och mor, syskon 
och kamrater icke alltid hinna med, 
nämligen att sysselsätta sig med sina 
närståendes och vänners intressen och 
bekymmer, det hinner så ofta hon, 
den ensamma. Ja, det förefaller nä
stan sam om hon vore den enda i 
världen som alltid hade tid att mot
taga vad det rastlösa familje- och 
kamratlivet skjuter ifrån sig såsom 
överflödigt eller besvärligt. Utan 
hennes bistånd och behjärtenhet 
skulle också många gagnande förslag 
falla till föga, och mången känna sig 
mera oförstådd, villrådig och hjälp
lös inför krävande situationer. Hon 
är liksom tredje parten i livet, den 
oumbörliga, lojala tredje parten, vil
ken i uppriktig glädje över att lå 
gagna andra glömt hjärtats egoism 
att önska något för sig själv. 

Utan att vi kanske märkt det eller 
reflekterat närmare däröver har den 
ensamma kvinnan blivit en betydan
de faktor, en inflytelserik makt, som 
det nutida samhället icke längre kan 
undvara. Hon har på sitt sätt be
segrat tillvarans svårigheter, skapat 
sig en ställning i livet och kan i lika 
stor utsträckning som hemmets kvin
na göra sig delaktig av alla civilisa
tionens och kulturens skatter och 

behag. 
Skillnaden är endast att hon hela 

livet suttit i den ensitskärra, Emer
son talar om, och vari alla en dag 
komma att sitta mellan de sista 
skjutshållen på vägen mot det sista, 

stora tågombytet. 

HILDA BORGSTRÖM. 

Förståndets storhet mätes varken 
på längd eller höjd utan etter tan

karne. 
Epiktet. 

I Hjalmar Begmans komedi "Swe-
denhielms", som just nu gör succès 
på Dramatiska Teatern, finns en roll, 
vars utförande ganska säkert torde 
vara förnämsta orsaken till de fulla 
husen. Angående de övriga, rollerna 
var kritiken skiftande, om denna åter 
rådde endast en mening: den utför
des storartat, fulländat. Figuren 
framställer en enkel gammal släk
ting och husföreståndarinna, den som 
spelar den är Hilda Borgström. 

Med den lager den framstående 
skådespelerskan här vunnit liar hon 
endast lagt en ny till dem hon er
övrat i rad i senaste tid. Under hös
ten uppbar hon huvudrollen i ryssen 
Furgupf jov's vackra drama "Höstens 
violiner" och bar därmed hela styc
ket, som höll sig på scenen ovanligt 
länge. Hon framställde här en kvin
na, som ser ungdomens dagar och 
med dem kärlekens lycka ohjälpligt 
vara förbi—• en alltigenom gripande 
bild av sorgen och den bittra resig
nationen. En annan resignationens 
smärtfyllda bild, men denna gång i 
en mors gestalt, var den som skåde
spelerskan gav i den föräldraskapets 
tragedi, soim Géraldy så fint och 
djupt tecknat i "Bröllopsdagar". 

Sin första utbildning för teater-
banan fick Hilda Borgström i den av 
den dåvarande Nya Teaterns direktör 
L. Josefson ledda elevskolan. Hon 
uppträdde sedan på Gröteborgs Stora 
Teater och vid ett par sällskap, bl. a. 
August Lindbergs, var en tid i Hel
singfors och sedan en del år vid 
Ranfts dramatiska scener. Dramati
ska Teatern har hon tillhört sedan 
år 1900 utom någon tids gästspel 
samt ett par år, då hon var ledare 
för Blancheteatern i Stockholm. 

Från denna tid på Blancheteatern 
minns man en roll, Nora i "Ett dock
hem", som utfördes på ett sådant sätt 
att den ej endast kan sättas som nå
got av det främsta. Hilda Borgströms 
konst bjudit utan också som den bä
sta Nora man sett, även om man sett 
flera av våra nordiska divor utföra 
rollen. Ingen liar så okonstlat givit 
den lekande unga frun, som dock 
gömmer i sin själ en punkt av skäl
vande oro. När olyckan kom, da var 
det ej endast ängslan för egen skull, 
som bröt ut —- den kan alla få fram 
— det var främst en ömsint kvinnas 
ångest för sin man och för deras kär

lek så som ingen annan givit den. 
Med denna roll reste hon också Sve
rige runt en turné med ovanlig 
framgång. 

Vad är det som gjort att denna 
skådespelerska i så hög grad slagit 
an på publiken? Det är först och 
främst inga konster och finter, det 
är konst i rena och värdefulla drag. 
Där är framför allt den pärlklara 
diktionen. Åskådaren vill ha det be
kvämt, han vill lyssna utan minsta 
ansträngning, inte sväva i ovisshet 
om en .stavelse. Och han har full
komligt rätt i sitt krav. Men så är 
det också som om denna språkets 
klarhet satt sin prägel på hela ge
staltandet av den figur som ges: re
na linjer, intet fladdrande, inte en 
minut av osäkerhet. 

Under tiden på Blancheteatern 
fick Hilda Borgström tillfälle att 
också utöva regissörskapets konst, 
soim nu inte längre tycks vara någon 
hemlighet för en del mera betydan
de skådespelerskor. Den som skri-
V r detta råkade få tillfälle att även 
få se och beundra henne isom instruk-
tris. Hon äger den riktiga nyckeln 
för all konstnärlig ledning: att av
vaktande se vad lärjungen själv har 
att komma med, att sedan stödja 
dessa ansatser och på så sätt få fram 
något personligt utan vilket allt ar
bete vidare är lönlöst. 

Ett helt galleri av skiftande roller 
möter blicken, när vi granska detta 
konstnärsverk under årens lopp. Här 
är ej meningen räkna upp dem alla, 
vi endast nämna Hilde i "Byggmäs-
tar Solness", Lisa i "Lycko-Pers 
resa", Cyprienne i "Låtom oss skil
jas!", Katarina i "Sä tuktas en arg-
bigga", Suzanne och den engelska 
missen i "Sällskap där man har trå
kigt", Signe i "Högt spel", Mizi i 
'Älskog", Maria i "Trettondagsaf

ton", Muriel i "John Glayde's ära". 
Frågar man om de käraste roller

na får man till svar: Signe i "Högt 
spel", Nora, huvudrollen i "Höstens 
violiner" — vi 'skulle säkert få höra 
fler, om vi dröjde vid just detta, 
konstnärerna älska de flesta av sina 
uppgifter. Och vi hoppas att snart 
få höra nya läggas till de äldre. Hil
da Borgström har varit i elden hela 
detta spelår, och vi glädja oss åt det 

nästa. 
Hilda Sachs. 

ÄH'oniaker DRICK FRIMÄRKS THE Jàlje^r|iaen 
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