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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-
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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. 

G r a t u l e r a  
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
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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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upp för att 'byta vagn. Vad säger 
ni exempelvis om Fina Dahl? 

— Vem är Fina Dahl? 
Hon -såg märkbart avkyld ut. 
»— Det är den enda Fina jag kän

ner, sade jag, och tryckte hennes 
hand och hoppade av. 

Och det var tur för mig. Ty an
nars vet jag sannerligen inte hur jag 
skulle fått ett slut på den här histo

rien. 
Ragna Peters. 

ii 

fint. 
« 

Fint är för somliga champagne 
och briljanter, jordgubbar i mars och 
adlat folk. För andra är det något 
'helt annat. Fint är allt som är nå
gra strån vassare än en själv. Och 
sedan kommer det ju mest an på vad 

man själv är. 
Det ligger emellertid en given re

kommendation i uttrycket, när en 
omdömesgill person med sinne och 
öra för språkets valörer talar om "en 
fin man", "en fin kvinna", "en fin 
affär" o. s. v. Men det går en på 
nerverna, när man hör visst folks 
sätt att handskas med ordet. De 
mena, kort sagt, — något helt an
nat. 

Bland den lilla grupp medmänni
skor mitt liv tangerar finns också 
> n mycket avlägsen 'bekant, som jag 
någon sällsynt gång sammanträffar 
med. Hela hennes konversation 
kretsar då kring ordet fint. Hon har 
en verkligt beundransvärd talang att 
komparera och briljera med det lilla 
ordet långt utanför språkets sedvan
liga gränser. Man vet över huvud 
icke vilken fin stad man bebor, förr
än man träffar henne. Hela hennes 
umgänge är det finaste man kan tän
ka sig. De ha de finaste våningar
na, de finaste möblemangen och de 
finaste middagarna i stan. Det är 
allt så skön östan, skön västan, skön 
innerligt fint att en vanlig fattig, 
syndig människa -måste känna sig 
ihelt förkrossad. 

Jag hade härom dagen lyckan att 
sitta bredvid denna benådade dam i 
en i övrigt tom spårvagn från Ivvi-
iberg. Hon hade varit på 'besök i 
den finaste villan därute på en fin
fin kaffebjudning bland en hel mas
sa idel fina människor. De presen
terades utförligt, var och en, inför 
mig med titlar, inkomster, våningar, 
släkttavlor, smycken, förmögenheter, 
automobiler, tjänstefolk och husdjur. 
Ur hennes fantasi steg Kviberg fram 
såsom ett- modernt Lydien, översål
lat med en Kröisus' alla omätliga ri
kedomar. 

Jag hörde tåligt på. I en spår
vagn har man ju intet annat val. 

Vi rullade förbi Stampbron in mot 
Drottningtorget. 

—• Det är bra roligt med fina män
niskor, sade min medpassagerare och 
betraktade drömmande det nya post

huset. 
— Ja, svarade jag och reste mig 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 
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hos 
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Judith 
Karlander. 

60 âr. 

Det är onekligen något verkligt 
ståtligt över en sådan kvinna som fru 
Judith Karlander. 

Icke endast därför att hon efter 
en sällsynt framgångsrik verksam
het nu sitter såsom regentinnä över 
ett av Göteborgs främsta och efter 
hennes omdaning i alla avseenden 
tidsenligaste hotell, utan först och. 
främst emedan hon såsom få förstått 
att göra sig förtjänt av framgången. 

Stadens människor önska ingen
ting högre än en oas i stenöknen, där 
de undan dagens slit och strid kunna 
få en stunds vila och rekreation i 
form av trevnad och god mat. Man 
kan våga påståendet att ingenting 
är allmänmänskligare än denna 
längtan. Och uppstår det någon 
ibland oss, som ärligt och av hjärtat 
unnar oss denna fröjd, kan han eller 
hon påräkna att bli buren på våra 
händer, omhuldad och uppmuntrad 
på alla sätt för att stå fast i sin 
goda vilja och gärning. 

Fru Karlander har förstått denna 
människornas längtan och av hjärtat 
unnat dem allt det bästa. Det är 
denna hennes rundhänthet och goda 
vilja som skapat hennes utomordent
liga popularitet. Hon kom till vår 
stad — hon lät oss förstå hur god 
mat kan lagas och hur angenämt den 
kan förtäras — och segern var hen
nes. Det gällde för henne icke blott 
en affärsspekulation —• gästen vid 
hennes bord kände att det också gäll
de hans trevnad och belåtenhet. Det 
ligger också i stämningen på Palace 
att det är en hjärtesak på högsta ort 
att publiken som söker sig därin skall 
känna sig fullt tillfredsställd med 
vad som bjudes. 

Men om det främst är dessa vin
nande värdinneegenskaper som ska
pat fru Karlanders .stora popularitet 
bland publiken är det lika givet hen
nes glänsande 'organisationsförmåga, 
hennes arbetsamhet och personliga 
ingripande på alla områden i företa
get som utgör hemligheten i hennes 
ovanliga framgång som affärskvin
na. Man behöver endast ha kastat 
den allra flyktigaste 'blick på fru 
Karlander under hennes utövande av 
sin direktrisverksamhet för att för
stå, att hon är rätta kvinnan att le
da ett så omfattande företag som 
Palace Hotel med sin stab av nära 
200 underlydande. 

Vad man däremot omöjligen kan 
ana det är att fru Karlander i da
garna, eller närmare bestämt den 
31 mars kan fira sin 60-årsdag. 

T de många uppriktiga hyllningar 
som på högtidsdagen skola ingå till 
den ungdomliga ju'bilaren vilja vi 
förena oss med ett varmt tack för 
den duktiga gärning fru Karl ander 
nedlagt på den speciellt kvinnliga 
uppgiften att flytta något av det 
enskilda hemmets värme och trevnad 
ut i det gemensamma samhället. 

Nycklarna till denna världen ägas 
av beundran, hopp och kärlek — 
men framför allt av den tredje i ord
ningen, skriver dom-prosten Inge i 
"Evening Standard". 

Jag tror, att sorgen är den djupaste 
av alla mysterier. Utan den skulle 
vi säkert aldrig tränga långt under 
ytan av tillvaron. Som någon sagt: 
"Det liv, som ej fått erfara vad sorg 
är, är förunderligt omoget och out
vecklat. Det kan varken hjälpa eller 
lära andra, ty det har själv ingen
ting lärt. Den, som visat ifrån sig 
sorgens läxa eller ej inhämtat den på 
det rätta .sättet, är kall och hård, 
men den som tagit emot sorgens tuk
tan, är modig och fylld av mild och 
helig kärlek. Utan sorg skulle livet 
vara alltför bländande ljust. Det har 
inga halvtoner eller barmhärtiga 
skuggor. Sorgen är en tålig läro
mästare och uppenbarar många ting, 
som eljest skulle vara svåra att för
stå, 

Vi äro alla underkastade vad vi 
kalla naturens lagar, och vi böja oss 
för dem på samma sätt som under
såtarna i ett självhärskardöme böja 
sig för en tyrannisk härskares obe
räkneliga nycker. Det är påtag-
ligen så omöjligt att göra mot
stånd, att vi ej tänka på an
nat än att resignera. Men vad böra 
vi verkligen tro om dessa lagar, i 
synnerhet om den lag. som berör oss 
på det allra djupaste — att vi alla 

måste dö? 
Beviset emot en kärleksfull Försyn 

syns i första ögonblicket överväldi
gande starkt. Dödsdomen utföres 
emellanåt med en raffinerad grym
het, som ingen jordisk tyrann någon
sin kunnat uttänka mot sina värsta 
fiender. Vi synas ständigt vara 
prisgivna åt en blind, oförnuftig 
makt, som slår utan att veta eller 
fråga efter, var slaget faller. Någon 
mikroskopiskt liten växt eller djur
organism letar sig väg till människo
kroppen, och under det den omedve
tet följer sina närings- och fortplant-
ningsinstinkter, kan den förstöra ett 
liv, som skulle ha varit till välsig
nelse för 'hela människosläktet, och 
släcker ljuset och glädjen i älskande 
hjärtan. Många ha funnit det omöj
ligt att tro, att detta kan vara verket 

av en god Gud. Måste vi ej, säga 
de, erkänna det som ett faktum, att 
naturen är blind och känslolös, och 
att den gudomliga Försynen icke be
fattar sig med de dödligas ("«den? 

Ungdomens friska, mod inför döden. 

Ari skulle kunnat tro, att de gam
la, som nått sin tillbörliga livslängd, 
skulle möta döden med likgiltighet, 
och att de unga, för vilka livet står 
öppet med alla dess löften — ett 
ljust, soligt perspektiv utan alla mör
ka skuggor — att dessa skulle med 
bitterhet resa sig mot kallelsen att 
lämna allt detta. Men detta tycks 
ej vara förhållandet. Några av de 
gamla, utan tvivel, äro beredda att 
gå, men andra klänga sig nästan gi-
rigt fast vid de få år, som möjligen 
ännu skulle kunna vara dem förun
nade. De unga däremot synas vanli
gen möta döden med högsint mod. 
Hur ofta fick man ej se detta under 
världskriget! En ung man med alla 
utsikter till ett lyckligt liv med alla 
de förmåner, som rikedom och en god 
samhällsställning kan skänka, vän
tande honom vid hemkomsten, var be
redd att offra sin jordiska tillvaro 
då hans land kallade honom, oförfä
rad och med lätt hjärta, i samklang 
med ett yttrande av en ädel filosof 
från Oxford: "Döden är ingenting att 
räkna med". 

Och ännu mer finna vi det vara 
fallet med barn, att de äro mycket 
mindre fäistade vid livet, än vi skulle 
ha väntat. De tala inte gärna om 
det, som skall komma; de ge akt på 
sjukdomens olika skeden liksom de 
äldre göra, men de veta eller gissa 
mer än de säga, och för dem är det 
hela endast en resa till en okänd 
plats, en plats där de äro säkra om 
ett vänligt välkommen. De äro när
mare naturen än vi äro, och det finns 
ingen upproriskhet i deras hjärtan. 

När slaget faller. 

Är det ej för de sörjande en van
lig erfarenhet, att det mindre än el
jest faller en in att gå till rätta med 
den gudomliga Försynen i stället för 
motsatsen, när slaget verkligen fal
ler? frågar domprosten Inge. ' Svå-
r gheterna kvarstå, men ej längre så-
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P R O M E N A D V Ä S K O R  
i lack vårens lösen! 

Finnes i många eleganta utfö
randen, små, i mufformat eller 
i s. k. uuder-arm-bag-stil. 

Charmanta kvaliteter. 

JM! A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

Begär alltid 
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ISEBERG 
En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Nonnen. 
Andra uppl. Pris häft. 5:75, inb. 7 fr. 

Aktiebolaget Pehrssons Förlag, 

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

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

som anklagelser mot ett system, som 
vi förstå, de äro delar av ett myste
rium, som går över vårt begrepp. Den 
värld, varav vi haft en ytlig erfaren
het, som mitt i våra brådskande ut
åtvända liv synes solfd, kompakt och 
bestående, visar sig ej vara den verk
liga världen. Vanetänkandets yttre 
skorpa bryts upp. Vi dyka djupare 
ner i våra egna hjärtans fördoldaste 
vrår och råka där i kontakt med dju
pare skikt av det verkliga livet än 
vi vanligen ha en aning om. Kärle
ken, som är alla de gudomliga, my
steriernas överstepräst, lyfter den 
slöja, som t. o. m. i hemlivets helgd 
vilar över den andliga erfarenhetens 
allra heligaste. Visionen är formlös, 
liksom alla våra högsta föreställnin
gar, men den är äkta. 

Det eviga livet. 

En av våra författare har fällt det 
tanklösa och 'osanna yttrandet: "Den 
som vill, att livet skall vara evigt, 
bevisar det också". Men när vi all
varligt ställa frågan till oss själva, 
så finna vi ej, att vi tro eller säga 
oss tro, det som vi önska vara sannt. 
Den nya erfarenhet, som vi fått göra, 
återställer ej de barnsliga fantasier
na, bilderboksteologien, som troligen 
bibringades oss i barnkammaren. In
tet uppståndelsedrama, som ens till
närmelsevis liknar Hesekiels vision 
av de döda benen, som fingo liv, fö
resvävar oss. Ej ens bilden av en 
topografisk himmel, så omöjlig ve
tenskapligt men så svår att undvara 
som en hjälp för fantasien, framstäl
ler sig då för våra tankar. Men 
däremot bliva vi övertygade om, att 
om vi vore mindre upptagna med våra 
yttre intressen, om vi begagnade oss 
av en förmåga, som enligt Plotinus 
utsago "Alla äga men få bruka", 
skulle vi komma till medvetande om 
en andlig och evig värld omkring och 
inom oss, en värld, där det ej finns 
någon död, och vari själarna skiljas 
från varandra ej av avståndet utan 
endast av bristande naturlig harmo
ni. Nycklarna till den världen inne
havas av trion: Beundran, hopp och 
kärlek, men framför allt av den sist
nämnda. 

Värden och fakta. 

Vi måste befria oss från den fal
ska föreställningen, att vi sätta upp 
en inbillad värld gentemot en kon
kret och verklig. De värden, vilkas 
tillvaro våra hjärtan med den stör
sta visshet vittna om, då >vi leva som 
intensivast, i.iro i sig själva fakta. 

Alma Peterson, Ellen Wa-
(lell och Erika Cavallin 

OKBOK 
från Göteborgs Skolkök. 5 uppl. 

Enkel. — Praktisk. — Billig. 
Pris 3 kr. inb. — 40,000 sålda. 
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Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. HOÄU*. 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

De skulle eljest ej ha något värde 
alls. Det, är i egenskap av fakta vi 
förnimma dem. De tillhöra ej sam
ma kategori som de storheter, »om 
vi kunna väga, räkna och mäta, men 
beviset för deras äkthet är åtmin
stone lika starkt. Att ett materia 
listiskt system ej kan finna någon 
plats för vår andliga naturs uppk 
velser, detta är nog för att övertyga 

oss om att materialismen ej kan glU 

någon f ullständig f örklaring över tin
gen, sådana de i verkligheten äro 

Ej heller utgör det obestämda, o 
ra i vår tro något bevis emot den®1 

Varje bild vi skulle kunna dana os 
av det osynliga och eviga mås e 
konturlös eller ytterligt. ofullständig-

Låt styrka stå som dörrsven vid lan 

dets port, 
s liii onafl 

3h friden blomstra mom a » 
•ort! 

Pill skydd blev svärdet givet w"1 

ej till skada, ^ 
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oc 

och sköld är smidd till hanglas 
bondens lada. 

Esaias Tegn*• 
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exp. Mafcinsnatän 12 
Tel. 18070. 
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S t o r a  T e a t e r n .  
Söndag kl. 1.30 Billighetsmatiné: 

GREVINNAN MARIZA. 
Gästspel av Margit Rosengren. 

gjUiglietsföreställning med matiné-
fr'1 priser: 

KYSKA SUSANNA. 
Gästspel av Margit Rosengren. 

Lorensbergsteatern. 
I kväll kl. 8: 

rpjjj, FRÄMMANDE HAMN. 

Skådespel i 3 akter av Sntton Vane. 

N y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8: N:r 66. 

Obs.! Nya visor. 

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

Lilla Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné 

för 302 :dra' gången : 
EN PIGA BLAND PIGOR. 

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

GIFTA UNGKARLAR. 

KUN GS G AT. 51 • TEL. 9IV9 

Vårens Nyheter inkomna 
från de mest högeleganta 

till enklare skodon. 
Platsens billigaste priser. 

Se skyltfönstren. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Barnmorskorna i Bordeaux strejka, 
emedan den läkaremyndighet, under 
vilken de sortera, nekat dem rätt att 
uppbära högre arvode lör sina tjän

ster. 
Barnmorskorna klaga över den rå

dande svåra arbetsbristen på deras 
verksamhetsområde —- "enbarnssy-
stemet i de borgerliga kretsarne har 
nu vunnit allmänt insteg även hos 

arbetarfamiljerna." , 

Jtcmclsl&ompcmiet 
Drottninggalan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 
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HANDSKAR och VANTAR 
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Öga och Öra. 

Hur utvecklad och känslig vår 
hörsel är tänka vi i allmänhet icke 

på. Vi kunna i telefonen skilja icke 
blott på en manlig och kvinnlig röst, 
vi kunna också — på ett ungefär 
höra den talandes ålder, om det är 
ett; barn, en ung, en medelålders eller 
en äldre person sam talar. 

^ i kunna med osviklig säkerhet 
skilja mellan en landsmans och en 
utländings tal, även om det i första 
fallet år behäftat med de underligaste 
bi ljud och uppblandat med för oss 
obekanta provinsialismer men i det 
sistnämnda fallet alldeles rent så när 
som på den allra, svagaste brytning. 

Vi höra en människas humör, även 
om detta icke tar sig uttryck i de 
ord hon yttrar, vi höra i viss utsträck
ning också hennes karaktär! 

Vi kunna höra färger. Orden 
'brun', 'blå', 'lila' ge oss mot beteck
ningarne svarande ifärgförnimmelser. 
Även ord som beteckna abstrakta be
grepp ge oss ofta en förnimmelse av 
färg. "Novemiberstämning" är t. ex. 
alldeles tydligt grå. 

Överhuvud taget synas hörselin
trycken tala till vårt medvetande på 
ett starkare sätt än synintrycken, 
starkare och allsidigare, väckande en 
mängd idéassociationer -och sålunda 
bringande liv och rörelse till vår tan
kevärld. 

Vi gå varenda dag förbi en kyrka, 
vi se henne, men det väcker inga 
tankar hos oss. Låt däremot någon 
i vår närhet uttala en mening, i vil
ken orden "gudstjänst" och "psalm
sång" med en viss högtidlig betoning 
ingå. och vi skola inte bara se kyr
kan för vår inre syn utan även kän
na luften vibrera av kyrkklockornas 
mäktiga toner, vi skola gå in genom 
tämpeldörren, höra orgeln brusa, se 
prästen framför altaret. 

Synintrycken äro sällan förenade 
med hörselförnimmelser, men hörsel
intrycken oftast förbundna med syn-

förnimmelser. 

En ångvissla som vi se bland an
dra ting på en butiksdisk säger oss 
inte det minsta, men låt vinden en 
skymningsstund när vi sitta i tan
kar. föra en ångvisslas ljud till vart 
öra, och vi skola se ångaren och oss 
själva ombord på densamma, havet, 
de skummande vågkammarne, den 

främmande kusten. 

Vi få ett långt klarare och mera 
bestående intryck av ett. föredrag som 
vi höra än om vi läsa det ordagrant 
refererat i tidningen. Skälet är an
tagligen att det hastiga genomögnan
det icke ger fantasien tid att omvand
la det lästa till åskådliggörande bil
der, till inre syn- och hörselförnim
melser, till känslor. Detta möter 
däremot ingen svårighet under ett 
föredrag med dess långsammare tem
po och, låt oss ge akt därpå, denna 

bildskapande verksamhet bereder oss 
ett verkligt nöje! 

I' öredrag av sådan art, att de icke 
tillåta denna självverksamhet å vår 
sida förefalla oss tråkiga och torra, 
även om de äro späckade med fakta. 

Vi tycka om ett bildrikt språk 
med motsvarighet mellan tankar och 
synliga ting. Det talar starkt till 
vårt förstånd och vår känsla, berör 
oss på det mest levande och ange
näma sätt. 

Om en föredragshållare säger: 
"Hans karaktär var fast", sitta vi 
där rådvilla utan att veta vilken grad 
av fasthet vi skola bestämma oss för. 
Men tillägger talaren — "fast som 
klippan" —då förbinda vi ögonblick
ligen hans tanke med klippan i havs
bandet, mot vilken de skyhöga an-
stormande vågorna maktlösa krossas 
i ett skumstänk. Nu känna vi den 
man det talas om! 

I valet mellan att förlora synen 
eller hörseln skola de flesta männi
skor föredraga det sista alternativet 
såsom den mindre olyckan. Antag
ligen med rätta. Men egendomligt 
är, att den blindes ansikte ofta.st ut
trycker inre samling, vakenhet, fast
het, självtillit men den döves där
emot osäkerhet, rådvillhet, ängslan. 

Elin Faxe. 

Deri förlorade sonen, 
som kom bem försent. 

Som ett prov på "den korta berät
telsen", vilken miss MacMillan skil
drade i ett av de senaste numren, 
återgiva vi här nedan en sådan histo
ria. hämtad ur en samling korta be
rättelser av den engelske författaren 
Maurice Baring "En halv minuts 
tystnad och Andra historier", (Hei
nemanns förlag). Samlingen anses 
vara. den starkaste man på länge haft 
att räkna med. Den citerade berät
telsen är betitlad "Liknelsen öm den 

förlorade sonen". 
"Varför han reste intresserar oss 

icke. 
Från hans .synpunkt sett var det en 

blandning av stolthet, ungdom och 
äregirighet. Han begav sig icke di
rekt till det fjärran landet; det hän
de längre fram, då han förslösat sina 
tillgångar i Paris, dit han kommit 
för att utbilda sig till konstnär. 
Hans bana som konstadept var rik på 
glädje men kort. Den räckte endast 
sex månader och sedan for han till 
Amerika på tredje klassen. 

T det psykologiska ögonblick, då 
den förlorade sonen i vår liknelse fat
tade sitt beslut att återvända hem 
skrev han ett brev. Med första post-
lägenliet. mottog han ett svar, som 
fyllde honom med djup längtan, men 
hans ungdomliga stolthet hade nu 
hårdnat till beslutsamhet, och han 
hade bestämt sig för att icke fara 

hem. förrän han själv banat sig en 
väg i livet och tillkämpat sig en sä
ker och oberoende ställning. 

h. I ter tio år hade han förverkligat 
sitt beslut. Vad han vunnit var till
räckligt för att lian. utan att förlora 
en atom av sin självkänsla skulle 
kunnat resa hem till de sina; men 
lian väntade. Han behövde mera. Han 
väntade i ytterligare två år. Vid 
denna tid var lian icke blott rik utan 
även känd. en man vars namn tid
ningarne kursiverade, men ännu 
dröjde han. 

Han beslöt att resa hem till hös
ten, men han dröjde ett år för länge. 
De, efter vilkas välkomsthälsning han 
längtade, fördes, den ene kort tid 
efter den andre, lugnt och plötsligt 
utom räckhåll för möte och skils
mässa. utom räckhåll för välkomnan-
dets glädje och skilsmässans sorg. 
Han hyste icke längre någon önskan 
att resa hem. Det fanns ingenting 
att resa hem för." 

Det berättas sedan på några rader 
hur den förlorade sonen i alla fall 
gör resan, och hur han finner det 
gamla huset och trädgården, alldeles 
sådana do en gång voro. Författaren 
låter oss med några lätta antydnin
gar ana mannens ånger samt ger till 
sist den poäng som är karaktäristisk 
för och alltid utgör själva bränn
punkten i den korta berättelsen, det 
till vilket hela skildringen syftar: 

"Barnen blevo meddelsamma och 
visade den förlorade sonen omkring 
i. trädgården. De hade sin far till 
att öppna växthusen och plocka, blom
mor till en bukett och en klase vin
druvor och några persikor till främ
lingen och medan allt detta försig
gick passade de på att för egen räk
ning stjäla en tornat. 

De pladdrade om ditt och dal t. om 
sin pappa och sin mamma och slut
ligen sade en av dem, en liten flicka, 
till den förlorade sonen: 

— Och du, har du inte fått någon 

far och mor? 

— Jo, svarade han, men de äro 

döda. 
— Döda? upprepade den lilla flic

kan. Vem dödade dem? 

Den förlorade sonen besvarade ic
ke denna fråga. Han vinkade med 
handen och skyndade tillbaka till bo
ningshuset, där bilen stod väntande 
och i sin brådska glömde han allde
les att taga. med sig blomsterbuket
ten som trädgårdsmästarens gosse 
bundit åt honom, klasen med vindru
vorna och persikorna". 

några ord om testamente. 
* 

Av advokaten HILMA H.SON SÜDERQVIST. 

Själen har .detta bevis på sin gu
domlighet —- att hon glädjes åt gu

domliga. ting. 
Seneca. 

De huvudsakliga bestämmelserna I 
rörande testamente d. v. s. den rätts
handling som utgör uttrycket för en 
persons yttersta vilja beträffande 
förordnandet om kvarlåtenskapen ef
ter hans död. återfinnes i Arvdabal-
kens 16:de och 17:de kapitel och K. 
F. 21 dec. 1857 ang. vad i testamente 
givas må etc. Beträffande föremålet 
för testamente så gives det. principi
ella stadgandet för detta i sistnämn
da Kungl. Förordnings par. 1, enligt 
vilken "man må om all sin egendom 
förordna". Dock göres i ingressen 
till samma lagrum ett undantag för 
bröstarvinges laglott, d. v. s. hälften 
av kvarlåtenskapen som således ej 
får göras till föremål för testamen-
tariska dispositioner. Liknande gäl
ler f. ö. om adoptivbarns eller dess 
bröstarvinges laglott. En adoptant 
får nämligen genom testamente ej 
bortgiva eller förordna om mer än 
hälvten av denna. 

Till de personliga förutsättning
arna. för att kunna vara testaments-
givare eller testator hör först och 
främst principiellt att ha fyllt 21 år. 
Vidare uppställer lagen såsom vill
kor för ett testamentes giltighet att 
testator vid testamentets upprättan
de är vid sunt och fullt förstånd och 
handlar av fri vilja. Testamenten 
givna av .sinnessjuka, druckna, eller 
av andra orsaker, exempelvis på 
grund av feberyrsel, medvetslösa äro 
alltså utan verkan, likaledes ett te
stamente vid vars upprättande testa
tor varit utsatt för våld, hot, loc
kande eller förledande från annan 
persons sida. Dock är att märka att 
testamente av en periodiskt sinnes
sjuk är giltigt i fall det med lä-kar-
bevisning kan styrkas att upprättan
det skedde i en s. k. ljus mellanstund. 

Rörande formerna för ett testa
mente som antingen är öppet eller 
slutet alltefter som testator låter vitt
nena veta innehållet eller icke, stad
gar ii rvdabalken att, det kan vara 
såväl skriftligt som muntligt. I 
fråga, om det förra slaget av testa
menten, det vanligaste, är att iaktta

ga följande: 
1. Det är ej nödvändigt att testa

tor själv skriver testamentet utan är 
det tilfyllest om uppsättandet sker 
genom annan person efter hans dik

tamen. 
2. Testamentet bör förses med 

uppgift om tiden när och stället var 
detsamma tillkommit och underskri
das av tastamentsgivare med hans 
fullständiga för- och. tillnamn och 

titel. 
3. Testamentet skall för att. bli 

giltigt bevittnas av minst två, för 
testator personligen kända, ojäv.iga, 

på en gång närvarande, för ändamå
let särskilt tillkallade vittnen. Det 
duger alltså ej med ett testaments-
vittne som ser testator för första gån
gen vid testamentstillfället. ej heller 
exempelvis med ett vittne som står i 
tjänsteförhållande till testamentsgi-
varen, hans närmaste arvingar eller 
testamentstagaren; icke heller går det 
för sig med två testamentsvittnen, 
varav det ena bevittnat testamentet 
vid ett tillfälle, det andra vid ett an
nat, låt vara omedelbart därefter in
fallande. 

Slutligen: ett téstamentsvittne för 
vilket testamentsgivaren icke i för
väg förklarat sin önskan att bevittna 
hans testamente, kan icke godtagas 
såsom sådant. 

4. Nödvändigt är att testator in
för de tillkallade vittnena tillkänna
giver att testamentet utgör hans yt
tersta vilja. 

5. Testa in en tsv.i t tu en a som teck
na sitt namn under särskild vittnes
mening på testamentet, sikola höras 
på ed inför domstol. Detta kan ske 
så sent som i samband med testamen
tets bevakning d. v. s. efter testators 
död, men för att undvika risken att 
vittnena med döden avgå, böra dessa 
höras för dödsfalls skull inför dom-

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

medan den suger. 

Vår-

rengöringen 

står för 

dörren. 

Det arbetsammaste under vår
rengöringen är piskningen av 
mattorna. Det enklaste sättet 
att få bort den i mattans bot
ten intrampade sanden är att 
använda en Hoover, som utan 
att röra upp damm piskar ur 
den ingrodda smörjan. 

Bekväma betalningsvillkor. 
Endast Kr. 15:— kontant. 

A.-B. 

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

Den bemliaa 
kraften. 

Efter Charlotte Perkins-Oilman. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Den hinduiske gentlemannen, som 
innehade rummet mitt emot över går
den, var en ständig källa till med 
förakt blandat intresse hos unga fru 
Jessop. Gamla fru Jessop, som med 
'ugn och passande tillbakadragenhet 

en svär,moders ställning i en 
ättarumsvåning, var också intresse-
tad, men utan förakt. 

— Han håller föredrag om själs-
'örmögenheternas utveckling inför 
den internationella samman-slutning-
fiVså han är en mycket lärd man. 

Det ryser i mig när jag ser ho-
noni, vet. mamma. Se hur han sitter 
där vid fönstret, så mager och tunn 

ser ut som ett spöke. 
Tyst Deila, han kan höra dig-
Gärna för mig, sade den unga 

'•Wen likgiltigt och återtog läsnin-
§eii av sin roman. 

Skulle inte jag kunna tala med 
°kerskan om middagen och spara dig 

BESVÄRET? 

— Nej för all del, mamma. Det 

skall jag strax sköta om. 
En sak till — innan du blir 

alltför intresserad av din bok 
skulle du ha något emot att låta mig 
ta ut Lillan i dag? Karin ville så 

gärna besöka sin sjuka syster. 
Det är mycket vänligt av dig, 

mamma, men jag kan verkligen inte 

tillåta Karin att besöka någon sjuk. 
Hon får gå ut med Lillan som van
ligt. Det kan inte komma ifråga 

att du skulle göra det. 
Fru Jessop senior återvände till 

sitt rum med mödosamt bibehållen 
älskvärdhet. En svärmors ställning 
är sällan idealisk, allra minst i vår 
modärna civilisation. I bästa lall 
är hon en avsatt regent, vilken stan
nat kvar som gäst hos sin efterträ
dare, i värsta fall är det som en sjö
kapten seglande som passagerare, un
der doit hans fartyg kommenderas av 

kajutpojken. 
Hon satte sig vid fönstret och fun

derade. 
Jag kan inte flytta — V ille vil 

inte höra talas därom. Han skulle 
åtminstone sakna mig. Och så den 

välsignade barnungen _ 
Gamla fru Jessop var en intelli

gent och bildad kvinna med glatt och 
jämnt lynne, som ofta sattes pa här

da prov. 
— Om bara Delia inte vore sa en

vis, suckade hon. Jag kan inte vara 

till den ringaste nytta. Det dr inte 
underligt att hon aldrig kan behålla 
en tjänare. Lillans alla krämpor 
kommer av detta, ständiga ombyte av 
sköterskor. Ville ser det naturligt
vis inte och det skulle ingenting tjä
na till, om han gjorde det. Delia har 
nog sina goda sidor —- bara hon kun
de bli uppruskad. Men hon vill inte 

höra på någon. 
Vid fönstret mitt emot henne satt 

hinduen, också försänkt i djupa tan

kar. 
Hon såg Karin, rödögd och sur, 

svepa in Lillan i en massa, kläder och 
sätta fast sin hatt med en oerhörd 
mängd långa nålar. Karin och hen
nes systrar voro långt från hemmet 
och mycket fastade vid varandra. 
Den gamla modern på andra sidan 
havet behövde deras besparingar, där
för vågade Karin icke riskera sin 
plats så länge Gertrud var sjuk. 

Hon körde vagnen in i parken, där 
hon träffade bekanta barnfröknar 
med sina skyddslingar. Flickorna 
pratade och .skrattade, koketterade 
och flirtade, under det småttingarne 
lågo hjälplösa, ehuru ingalunda 
stumma, i sina vagnar, viftande med 
sina skära knytnävar och sugandt pa 
den förbjudna "trösten" — så lätt att 
dölja i fickan och .sticka, in i cnför
svarslös liten mun — eller också là-
go de små försänkta i en misstänkt 

tung sömn. 

—• Det skadar dem minsann inte, 
sade stora Nora, jag skulle inte få 
nattro, om jag inte gav honom en 
droppe då och då. Ni är alldeles 

för noga. 
Karin var noga, till och med sam

vetsgrann, men hon var trött och för 
ögonblicket rebellisk. Lillan skrek 
och skrek. Karin vände på henne 
och ruskade henne litet. 

— Tig då —• hyss då 
Hon fann en plats vid parkmuren 

och slog sig ned där bredvid stora 
Nora och en tredje flicka. På an
dra ändan av bänken satt en mörk
hyad man med hatten neddragen 

över ögonen. 
— Den där lönar det sig inte att 

slå sig ut för, viskade stora Nora. 
— Indian eller nånting sånt. Tur 
att vi fick plats ihop. Här vid kör
banan har en åtminstone nånting att 
titta på — vid gräsplanerna har en 
ju intet annat än de besvärliga un-

garna. 
Ville Jessop kom hem ganska ut

tröttad, vilket icke var ovanligt. Han 
fann hushåll med hustru betydligt 
olika hushåll med mor. Det kostade 
mycket mer. Baby var naturligtvis 
en tillökning, men en sa enorm hade 
han inte tänkt sig. Men det var inte 
ensamt utgifterna som bekymrade 

honom. 
Hans mor var en gammaldags 

kvinna med inga intressen utom hem 

och hushåll, men dessa hade hor. 
skött mönstergillt. Han. hade till-
bragt sin ungdom i en isådan miljö 
som hans nuvarande, under samma 
ekonomiska villkor, men med långt 
större hemtrevnad och bekvämlighet. 
Han hade- alltid haft ett eget rum, 
men detta hade han måst avstå åt 
Lillan och hennes sköterska. Delias 
sömn fick icke störas. När hon var 
nervöis sov han i en vilstol i förma
ket —- det var en ganska bekväm vil
stol. Han hade en chiffonier i ett 
rum, ett skrivbord i ett annat — allt 
av ren barmhärtighet , som det syn
tes. Deila ansåg att de behövde 
större våning, men han kunde inte 
betala större hyra. Ibland misstänk
te han att hon med avsikt gjorde 
det otrevligt för honom, för att få 
sin vilja igenom. Han satte nyckeln 
i tamburlåset och beträdde sitt hems 
helgade område utan entusiasm. 

Ett gällt, ihållande tjut från Lil
lan trängde genom de stängda dör
rarna. Hans hustru välkomnade ho

nom livligt. 
— A, Ville, jag är så glad att du 

är hemma! Allting är på tok. Ka
rin säger att hon står inte ut längre 
— och hon är den nionde! Men vad 
värre är, hon har grälat med koker
skan, så hon har sagt upp sig. Och 
din mor — ja det förstås, hon säger 
ju ingenting — men hon är så gräns

löst oförstående.. 

De satte sig vid fönstret och han 
klappade henne deltagande på skuld
rorna. Det var en tung dag i maj 
med tryckande värme. Lillan fort
for att skrika. 

— Är Lillan sjuk? frågade fa
dern. 

— Nej, visst inte — bara grinig. 
Jag skall gå efter henne. 

Fru Jessop gick efter barnet och 
hennes man lutade sig ett ögonblick 
ut genom fönstret och såg ned på 
gårdsplanen. Om han hade sett in i 
fönstret mitt emot, så skulle han ha 
mött den hinduiske lärdes allvarliga 
och förstående blick. Han kände i 
detsamma en egendomlig, stark 
mysklukt som av forntida rökelse, 
men tänkte icke på att närmare för
klara den. 

Delia kom tillbaka med Lillan i 
triumf, ehuru, den unga damen visade 
alla tecken till misshumör, som dock 
försvann vid åsynen av fadern. 

— Pappa, pappa! ropade hon för
tjust. och kröp smeksamt ihop i lians 

armar. 
—• Så bra hon talar, Ville, sade 

modern beundrande. 
Och då Lillan räckte upp sin lilla 

mun mot fadern, utbrast hon häftigt: 
— Det ser verkligen ut som om 

hon tyckte mer om dig än mig! 
En bländande blixt upplyste ett 

ögonblick rummet. Fru Jessop se
nior visade sig i dörren. 
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upp för att 'byta vagn. Vad säger 
ni exempelvis om Fina Dahl? 

— Vem är Fina Dahl? 
Hon -såg märkbart avkyld ut. 
»— Det är den enda Fina jag kän

ner, sade jag, och tryckte hennes 
hand och hoppade av. 

Och det var tur för mig. Ty an
nars vet jag sannerligen inte hur jag 
skulle fått ett slut på den här histo

rien. 
Ragna Peters. 

ii 

fint. 
« 

Fint är för somliga champagne 
och briljanter, jordgubbar i mars och 
adlat folk. För andra är det något 
'helt annat. Fint är allt som är nå
gra strån vassare än en själv. Och 
sedan kommer det ju mest an på vad 

man själv är. 
Det ligger emellertid en given re

kommendation i uttrycket, när en 
omdömesgill person med sinne och 
öra för språkets valörer talar om "en 
fin man", "en fin kvinna", "en fin 
affär" o. s. v. Men det går en på 
nerverna, när man hör visst folks 
sätt att handskas med ordet. De 
mena, kort sagt, — något helt an
nat. 

Bland den lilla grupp medmänni
skor mitt liv tangerar finns också 
> n mycket avlägsen 'bekant, som jag 
någon sällsynt gång sammanträffar 
med. Hela hennes konversation 
kretsar då kring ordet fint. Hon har 
en verkligt beundransvärd talang att 
komparera och briljera med det lilla 
ordet långt utanför språkets sedvan
liga gränser. Man vet över huvud 
icke vilken fin stad man bebor, förr
än man träffar henne. Hela hennes 
umgänge är det finaste man kan tän
ka sig. De ha de finaste våningar
na, de finaste möblemangen och de 
finaste middagarna i stan. Det är 
allt så skön östan, skön västan, skön 
innerligt fint att en vanlig fattig, 
syndig människa -måste känna sig 
ihelt förkrossad. 

Jag hade härom dagen lyckan att 
sitta bredvid denna benådade dam i 
en i övrigt tom spårvagn från Ivvi-
iberg. Hon hade varit på 'besök i 
den finaste villan därute på en fin
fin kaffebjudning bland en hel mas
sa idel fina människor. De presen
terades utförligt, var och en, inför 
mig med titlar, inkomster, våningar, 
släkttavlor, smycken, förmögenheter, 
automobiler, tjänstefolk och husdjur. 
Ur hennes fantasi steg Kviberg fram 
såsom ett- modernt Lydien, översål
lat med en Kröisus' alla omätliga ri
kedomar. 

Jag hörde tåligt på. I en spår
vagn har man ju intet annat val. 

Vi rullade förbi Stampbron in mot 
Drottningtorget. 

—• Det är bra roligt med fina män
niskor, sade min medpassagerare och 
betraktade drömmande det nya post

huset. 
— Ja, svarade jag och reste mig 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebolaget 
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i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Judith 
Karlander. 

60 âr. 

Det är onekligen något verkligt 
ståtligt över en sådan kvinna som fru 
Judith Karlander. 

Icke endast därför att hon efter 
en sällsynt framgångsrik verksam
het nu sitter såsom regentinnä över 
ett av Göteborgs främsta och efter 
hennes omdaning i alla avseenden 
tidsenligaste hotell, utan först och. 
främst emedan hon såsom få förstått 
att göra sig förtjänt av framgången. 

Stadens människor önska ingen
ting högre än en oas i stenöknen, där 
de undan dagens slit och strid kunna 
få en stunds vila och rekreation i 
form av trevnad och god mat. Man 
kan våga påståendet att ingenting 
är allmänmänskligare än denna 
längtan. Och uppstår det någon 
ibland oss, som ärligt och av hjärtat 
unnar oss denna fröjd, kan han eller 
hon påräkna att bli buren på våra 
händer, omhuldad och uppmuntrad 
på alla sätt för att stå fast i sin 
goda vilja och gärning. 

Fru Karlander har förstått denna 
människornas längtan och av hjärtat 
unnat dem allt det bästa. Det är 
denna hennes rundhänthet och goda 
vilja som skapat hennes utomordent
liga popularitet. Hon kom till vår 
stad — hon lät oss förstå hur god 
mat kan lagas och hur angenämt den 
kan förtäras — och segern var hen
nes. Det gällde för henne icke blott 
en affärsspekulation —• gästen vid 
hennes bord kände att det också gäll
de hans trevnad och belåtenhet. Det 
ligger också i stämningen på Palace 
att det är en hjärtesak på högsta ort 
att publiken som söker sig därin skall 
känna sig fullt tillfredsställd med 
vad som bjudes. 

Men om det främst är dessa vin
nande värdinneegenskaper som ska
pat fru Karlanders .stora popularitet 
bland publiken är det lika givet hen
nes glänsande 'organisationsförmåga, 
hennes arbetsamhet och personliga 
ingripande på alla områden i företa
get som utgör hemligheten i hennes 
ovanliga framgång som affärskvin
na. Man behöver endast ha kastat 
den allra flyktigaste 'blick på fru 
Karlander under hennes utövande av 
sin direktrisverksamhet för att för
stå, att hon är rätta kvinnan att le
da ett så omfattande företag som 
Palace Hotel med sin stab av nära 
200 underlydande. 

Vad man däremot omöjligen kan 
ana det är att fru Karlander i da
garna, eller närmare bestämt den 
31 mars kan fira sin 60-årsdag. 

T de många uppriktiga hyllningar 
som på högtidsdagen skola ingå till 
den ungdomliga ju'bilaren vilja vi 
förena oss med ett varmt tack för 
den duktiga gärning fru Karl ander 
nedlagt på den speciellt kvinnliga 
uppgiften att flytta något av det 
enskilda hemmets värme och trevnad 
ut i det gemensamma samhället. 

Nycklarna till denna världen ägas 
av beundran, hopp och kärlek — 
men framför allt av den tredje i ord
ningen, skriver dom-prosten Inge i 
"Evening Standard". 

Jag tror, att sorgen är den djupaste 
av alla mysterier. Utan den skulle 
vi säkert aldrig tränga långt under 
ytan av tillvaron. Som någon sagt: 
"Det liv, som ej fått erfara vad sorg 
är, är förunderligt omoget och out
vecklat. Det kan varken hjälpa eller 
lära andra, ty det har själv ingen
ting lärt. Den, som visat ifrån sig 
sorgens läxa eller ej inhämtat den på 
det rätta .sättet, är kall och hård, 
men den som tagit emot sorgens tuk
tan, är modig och fylld av mild och 
helig kärlek. Utan sorg skulle livet 
vara alltför bländande ljust. Det har 
inga halvtoner eller barmhärtiga 
skuggor. Sorgen är en tålig läro
mästare och uppenbarar många ting, 
som eljest skulle vara svåra att för
stå, 

Vi äro alla underkastade vad vi 
kalla naturens lagar, och vi böja oss 
för dem på samma sätt som under
såtarna i ett självhärskardöme böja 
sig för en tyrannisk härskares obe
räkneliga nycker. Det är påtag-
ligen så omöjligt att göra mot
stånd, att vi ej tänka på an
nat än att resignera. Men vad böra 
vi verkligen tro om dessa lagar, i 
synnerhet om den lag. som berör oss 
på det allra djupaste — att vi alla 

måste dö? 
Beviset emot en kärleksfull Försyn 

syns i första ögonblicket överväldi
gande starkt. Dödsdomen utföres 
emellanåt med en raffinerad grym
het, som ingen jordisk tyrann någon
sin kunnat uttänka mot sina värsta 
fiender. Vi synas ständigt vara 
prisgivna åt en blind, oförnuftig 
makt, som slår utan att veta eller 
fråga efter, var slaget faller. Någon 
mikroskopiskt liten växt eller djur
organism letar sig väg till människo
kroppen, och under det den omedve
tet följer sina närings- och fortplant-
ningsinstinkter, kan den förstöra ett 
liv, som skulle ha varit till välsig
nelse för 'hela människosläktet, och 
släcker ljuset och glädjen i älskande 
hjärtan. Många ha funnit det omöj
ligt att tro, att detta kan vara verket 

av en god Gud. Måste vi ej, säga 
de, erkänna det som ett faktum, att 
naturen är blind och känslolös, och 
att den gudomliga Försynen icke be
fattar sig med de dödligas ("«den? 

Ungdomens friska, mod inför döden. 

Ari skulle kunnat tro, att de gam
la, som nått sin tillbörliga livslängd, 
skulle möta döden med likgiltighet, 
och att de unga, för vilka livet står 
öppet med alla dess löften — ett 
ljust, soligt perspektiv utan alla mör
ka skuggor — att dessa skulle med 
bitterhet resa sig mot kallelsen att 
lämna allt detta. Men detta tycks 
ej vara förhållandet. Några av de 
gamla, utan tvivel, äro beredda att 
gå, men andra klänga sig nästan gi-
rigt fast vid de få år, som möjligen 
ännu skulle kunna vara dem förun
nade. De unga däremot synas vanli
gen möta döden med högsint mod. 
Hur ofta fick man ej se detta under 
världskriget! En ung man med alla 
utsikter till ett lyckligt liv med alla 
de förmåner, som rikedom och en god 
samhällsställning kan skänka, vän
tande honom vid hemkomsten, var be
redd att offra sin jordiska tillvaro 
då hans land kallade honom, oförfä
rad och med lätt hjärta, i samklang 
med ett yttrande av en ädel filosof 
från Oxford: "Döden är ingenting att 
räkna med". 

Och ännu mer finna vi det vara 
fallet med barn, att de äro mycket 
mindre fäistade vid livet, än vi skulle 
ha väntat. De tala inte gärna om 
det, som skall komma; de ge akt på 
sjukdomens olika skeden liksom de 
äldre göra, men de veta eller gissa 
mer än de säga, och för dem är det 
hela endast en resa till en okänd 
plats, en plats där de äro säkra om 
ett vänligt välkommen. De äro när
mare naturen än vi äro, och det finns 
ingen upproriskhet i deras hjärtan. 

När slaget faller. 

Är det ej för de sörjande en van
lig erfarenhet, att det mindre än el
jest faller en in att gå till rätta med 
den gudomliga Försynen i stället för 
motsatsen, när slaget verkligen fal
ler? frågar domprosten Inge. ' Svå-
r gheterna kvarstå, men ej längre så-

t ftlla goda Ung äro 
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Sulor och Klackar 

iMånga olika modeller 
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H a r  N i  
n å g o t  

att salja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
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tjänare, våning, p|ats e]]er 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost 
Göteborgs största morgontidning. 
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P R O M E N A D V Ä S K O R  
i lack vårens lösen! 

Finnes i många eleganta utfö
randen, små, i mufformat eller 
i s. k. uuder-arm-bag-stil. 

Charmanta kvaliteter. 

JM! A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

Begär alltid 

Kobhs 
Thé 

c SYSTRARNA PÅ 

ISEBERG 
En memoarbok för göteborgare 

av Emely E. Nonnen. 
Andra uppl. Pris häft. 5:75, inb. 7 fr. 

Aktiebolaget Pehrssons Förlag, 

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

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

som anklagelser mot ett system, som 
vi förstå, de äro delar av ett myste
rium, som går över vårt begrepp. Den 
värld, varav vi haft en ytlig erfaren
het, som mitt i våra brådskande ut
åtvända liv synes solfd, kompakt och 
bestående, visar sig ej vara den verk
liga världen. Vanetänkandets yttre 
skorpa bryts upp. Vi dyka djupare 
ner i våra egna hjärtans fördoldaste 
vrår och råka där i kontakt med dju
pare skikt av det verkliga livet än 
vi vanligen ha en aning om. Kärle
ken, som är alla de gudomliga, my
steriernas överstepräst, lyfter den 
slöja, som t. o. m. i hemlivets helgd 
vilar över den andliga erfarenhetens 
allra heligaste. Visionen är formlös, 
liksom alla våra högsta föreställnin
gar, men den är äkta. 

Det eviga livet. 

En av våra författare har fällt det 
tanklösa och 'osanna yttrandet: "Den 
som vill, att livet skall vara evigt, 
bevisar det också". Men när vi all
varligt ställa frågan till oss själva, 
så finna vi ej, att vi tro eller säga 
oss tro, det som vi önska vara sannt. 
Den nya erfarenhet, som vi fått göra, 
återställer ej de barnsliga fantasier
na, bilderboksteologien, som troligen 
bibringades oss i barnkammaren. In
tet uppståndelsedrama, som ens till
närmelsevis liknar Hesekiels vision 
av de döda benen, som fingo liv, fö
resvävar oss. Ej ens bilden av en 
topografisk himmel, så omöjlig ve
tenskapligt men så svår att undvara 
som en hjälp för fantasien, framstäl
ler sig då för våra tankar. Men 
däremot bliva vi övertygade om, att 
om vi vore mindre upptagna med våra 
yttre intressen, om vi begagnade oss 
av en förmåga, som enligt Plotinus 
utsago "Alla äga men få bruka", 
skulle vi komma till medvetande om 
en andlig och evig värld omkring och 
inom oss, en värld, där det ej finns 
någon död, och vari själarna skiljas 
från varandra ej av avståndet utan 
endast av bristande naturlig harmo
ni. Nycklarna till den världen inne
havas av trion: Beundran, hopp och 
kärlek, men framför allt av den sist
nämnda. 

Värden och fakta. 

Vi måste befria oss från den fal
ska föreställningen, att vi sätta upp 
en inbillad värld gentemot en kon
kret och verklig. De värden, vilkas 
tillvaro våra hjärtan med den stör
sta visshet vittna om, då >vi leva som 
intensivast, i.iro i sig själva fakta. 

Alma Peterson, Ellen Wa-
(lell och Erika Cavallin 

OKBOK 
från Göteborgs Skolkök. 5 uppl. 

Enkel. — Praktisk. — Billig. 
Pris 3 kr. inb. — 40,000 sålda. 
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Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. HOÄU*. 

använd enligt bruksanvisningen 
giver ett storartat resultat. 

De skulle eljest ej ha något värde 
alls. Det, är i egenskap av fakta vi 
förnimma dem. De tillhöra ej sam
ma kategori som de storheter, »om 
vi kunna väga, räkna och mäta, men 
beviset för deras äkthet är åtmin
stone lika starkt. Att ett materia 
listiskt system ej kan finna någon 
plats för vår andliga naturs uppk 
velser, detta är nog för att övertyga 

oss om att materialismen ej kan glU 

någon f ullständig f örklaring över tin
gen, sådana de i verkligheten äro 

Ej heller utgör det obestämda, o 
ra i vår tro något bevis emot den®1 

Varje bild vi skulle kunna dana os 
av det osynliga och eviga mås e 
konturlös eller ytterligt. ofullständig-

Låt styrka stå som dörrsven vid lan 

dets port, 
s liii onafl 

3h friden blomstra mom a » 
•ort! 

Pill skydd blev svärdet givet w"1 

ej till skada, ^ 
'ås f»1 

oc 

och sköld är smidd till hanglas 
bondens lada. 

Esaias Tegn*• 

G r a t u l e p a  

Ester 
o c h  

Nanna 

Kvinnornas Tidning 
på tidnings 

Presentkort säljas 

exp. Mafcinsnatän 12 
Tel. 18070. 

Offentliga nöjen. 
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S t o r a  T e a t e r n .  
Söndag kl. 1.30 Billighetsmatiné: 

GREVINNAN MARIZA. 
Gästspel av Margit Rosengren. 

gjUiglietsföreställning med matiné-
fr'1 priser: 

KYSKA SUSANNA. 
Gästspel av Margit Rosengren. 

Lorensbergsteatern. 
I kväll kl. 8: 

rpjjj, FRÄMMANDE HAMN. 

Skådespel i 3 akter av Sntton Vane. 

N y a  T e a t e r n .  
Varje afton kl. 8: N:r 66. 

Obs.! Nya visor. 

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

Lilla Teatern. 
Söndag kl. 1,30 Billighetsmatiné 

för 302 :dra' gången : 
EN PIGA BLAND PIGOR. 

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

GIFTA UNGKARLAR. 

KUN GS G AT. 51 • TEL. 9IV9 

Vårens Nyheter inkomna 
från de mest högeleganta 

till enklare skodon. 
Platsens billigaste priser. 

Se skyltfönstren. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Barnmorskorna i Bordeaux strejka, 
emedan den läkaremyndighet, under 
vilken de sortera, nekat dem rätt att 
uppbära högre arvode lör sina tjän

ster. 
Barnmorskorna klaga över den rå

dande svåra arbetsbristen på deras 
verksamhetsområde —- "enbarnssy-
stemet i de borgerliga kretsarne har 
nu vunnit allmänt insteg även hos 

arbetarfamiljerna." , 

Jtcmclsl&ompcmiet 
Drottninggalan 4^ 

TELEFON 15379 
GÖTEBORG 

ALLTID TREVLIGA NYHETER I 

HANDSKAR och VANTAR 
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Öga och Öra. 

Hur utvecklad och känslig vår 
hörsel är tänka vi i allmänhet icke 

på. Vi kunna i telefonen skilja icke 
blott på en manlig och kvinnlig röst, 
vi kunna också — på ett ungefär 
höra den talandes ålder, om det är 
ett; barn, en ung, en medelålders eller 
en äldre person sam talar. 

^ i kunna med osviklig säkerhet 
skilja mellan en landsmans och en 
utländings tal, även om det i första 
fallet år behäftat med de underligaste 
bi ljud och uppblandat med för oss 
obekanta provinsialismer men i det 
sistnämnda fallet alldeles rent så när 
som på den allra, svagaste brytning. 

Vi höra en människas humör, även 
om detta icke tar sig uttryck i de 
ord hon yttrar, vi höra i viss utsträck
ning också hennes karaktär! 

Vi kunna höra färger. Orden 
'brun', 'blå', 'lila' ge oss mot beteck
ningarne svarande ifärgförnimmelser. 
Även ord som beteckna abstrakta be
grepp ge oss ofta en förnimmelse av 
färg. "Novemiberstämning" är t. ex. 
alldeles tydligt grå. 

Överhuvud taget synas hörselin
trycken tala till vårt medvetande på 
ett starkare sätt än synintrycken, 
starkare och allsidigare, väckande en 
mängd idéassociationer -och sålunda 
bringande liv och rörelse till vår tan
kevärld. 

Vi gå varenda dag förbi en kyrka, 
vi se henne, men det väcker inga 
tankar hos oss. Låt däremot någon 
i vår närhet uttala en mening, i vil
ken orden "gudstjänst" och "psalm
sång" med en viss högtidlig betoning 
ingå. och vi skola inte bara se kyr
kan för vår inre syn utan även kän
na luften vibrera av kyrkklockornas 
mäktiga toner, vi skola gå in genom 
tämpeldörren, höra orgeln brusa, se 
prästen framför altaret. 

Synintrycken äro sällan förenade 
med hörselförnimmelser, men hörsel
intrycken oftast förbundna med syn-

förnimmelser. 

En ångvissla som vi se bland an
dra ting på en butiksdisk säger oss 
inte det minsta, men låt vinden en 
skymningsstund när vi sitta i tan
kar. föra en ångvisslas ljud till vart 
öra, och vi skola se ångaren och oss 
själva ombord på densamma, havet, 
de skummande vågkammarne, den 

främmande kusten. 

Vi få ett långt klarare och mera 
bestående intryck av ett. föredrag som 
vi höra än om vi läsa det ordagrant 
refererat i tidningen. Skälet är an
tagligen att det hastiga genomögnan
det icke ger fantasien tid att omvand
la det lästa till åskådliggörande bil
der, till inre syn- och hörselförnim
melser, till känslor. Detta möter 
däremot ingen svårighet under ett 
föredrag med dess långsammare tem
po och, låt oss ge akt därpå, denna 

bildskapande verksamhet bereder oss 
ett verkligt nöje! 

I' öredrag av sådan art, att de icke 
tillåta denna självverksamhet å vår 
sida förefalla oss tråkiga och torra, 
även om de äro späckade med fakta. 

Vi tycka om ett bildrikt språk 
med motsvarighet mellan tankar och 
synliga ting. Det talar starkt till 
vårt förstånd och vår känsla, berör 
oss på det mest levande och ange
näma sätt. 

Om en föredragshållare säger: 
"Hans karaktär var fast", sitta vi 
där rådvilla utan att veta vilken grad 
av fasthet vi skola bestämma oss för. 
Men tillägger talaren — "fast som 
klippan" —då förbinda vi ögonblick
ligen hans tanke med klippan i havs
bandet, mot vilken de skyhöga an-
stormande vågorna maktlösa krossas 
i ett skumstänk. Nu känna vi den 
man det talas om! 

I valet mellan att förlora synen 
eller hörseln skola de flesta männi
skor föredraga det sista alternativet 
såsom den mindre olyckan. Antag
ligen med rätta. Men egendomligt 
är, att den blindes ansikte ofta.st ut
trycker inre samling, vakenhet, fast
het, självtillit men den döves där
emot osäkerhet, rådvillhet, ängslan. 

Elin Faxe. 

Deri förlorade sonen, 
som kom bem försent. 

Som ett prov på "den korta berät
telsen", vilken miss MacMillan skil
drade i ett av de senaste numren, 
återgiva vi här nedan en sådan histo
ria. hämtad ur en samling korta be
rättelser av den engelske författaren 
Maurice Baring "En halv minuts 
tystnad och Andra historier", (Hei
nemanns förlag). Samlingen anses 
vara. den starkaste man på länge haft 
att räkna med. Den citerade berät
telsen är betitlad "Liknelsen öm den 

förlorade sonen". 
"Varför han reste intresserar oss 

icke. 
Från hans .synpunkt sett var det en 

blandning av stolthet, ungdom och 
äregirighet. Han begav sig icke di
rekt till det fjärran landet; det hän
de längre fram, då han förslösat sina 
tillgångar i Paris, dit han kommit 
för att utbilda sig till konstnär. 
Hans bana som konstadept var rik på 
glädje men kort. Den räckte endast 
sex månader och sedan for han till 
Amerika på tredje klassen. 

T det psykologiska ögonblick, då 
den förlorade sonen i vår liknelse fat
tade sitt beslut att återvända hem 
skrev han ett brev. Med första post-
lägenliet. mottog han ett svar, som 
fyllde honom med djup längtan, men 
hans ungdomliga stolthet hade nu 
hårdnat till beslutsamhet, och han 
hade bestämt sig för att icke fara 

hem. förrän han själv banat sig en 
väg i livet och tillkämpat sig en sä
ker och oberoende ställning. 

h. I ter tio år hade han förverkligat 
sitt beslut. Vad han vunnit var till
räckligt för att lian. utan att förlora 
en atom av sin självkänsla skulle 
kunnat resa hem till de sina; men 
lian väntade. Han behövde mera. Han 
väntade i ytterligare två år. Vid 
denna tid var lian icke blott rik utan 
även känd. en man vars namn tid
ningarne kursiverade, men ännu 
dröjde han. 

Han beslöt att resa hem till hös
ten, men han dröjde ett år för länge. 
De, efter vilkas välkomsthälsning han 
längtade, fördes, den ene kort tid 
efter den andre, lugnt och plötsligt 
utom räckhåll för möte och skils
mässa. utom räckhåll för välkomnan-
dets glädje och skilsmässans sorg. 
Han hyste icke längre någon önskan 
att resa hem. Det fanns ingenting 
att resa hem för." 

Det berättas sedan på några rader 
hur den förlorade sonen i alla fall 
gör resan, och hur han finner det 
gamla huset och trädgården, alldeles 
sådana do en gång voro. Författaren 
låter oss med några lätta antydnin
gar ana mannens ånger samt ger till 
sist den poäng som är karaktäristisk 
för och alltid utgör själva bränn
punkten i den korta berättelsen, det 
till vilket hela skildringen syftar: 

"Barnen blevo meddelsamma och 
visade den förlorade sonen omkring 
i. trädgården. De hade sin far till 
att öppna växthusen och plocka, blom
mor till en bukett och en klase vin
druvor och några persikor till främ
lingen och medan allt detta försig
gick passade de på att för egen räk
ning stjäla en tornat. 

De pladdrade om ditt och dal t. om 
sin pappa och sin mamma och slut
ligen sade en av dem, en liten flicka, 
till den förlorade sonen: 

— Och du, har du inte fått någon 

far och mor? 

— Jo, svarade han, men de äro 

döda. 
— Döda? upprepade den lilla flic

kan. Vem dödade dem? 

Den förlorade sonen besvarade ic
ke denna fråga. Han vinkade med 
handen och skyndade tillbaka till bo
ningshuset, där bilen stod väntande 
och i sin brådska glömde han allde
les att taga. med sig blomsterbuket
ten som trädgårdsmästarens gosse 
bundit åt honom, klasen med vindru
vorna och persikorna". 

några ord om testamente. 
* 

Av advokaten HILMA H.SON SÜDERQVIST. 

Själen har .detta bevis på sin gu
domlighet —- att hon glädjes åt gu

domliga. ting. 
Seneca. 

De huvudsakliga bestämmelserna I 
rörande testamente d. v. s. den rätts
handling som utgör uttrycket för en 
persons yttersta vilja beträffande 
förordnandet om kvarlåtenskapen ef
ter hans död. återfinnes i Arvdabal-
kens 16:de och 17:de kapitel och K. 
F. 21 dec. 1857 ang. vad i testamente 
givas må etc. Beträffande föremålet 
för testamente så gives det. principi
ella stadgandet för detta i sistnämn
da Kungl. Förordnings par. 1, enligt 
vilken "man må om all sin egendom 
förordna". Dock göres i ingressen 
till samma lagrum ett undantag för 
bröstarvinges laglott, d. v. s. hälften 
av kvarlåtenskapen som således ej 
får göras till föremål för testamen-
tariska dispositioner. Liknande gäl
ler f. ö. om adoptivbarns eller dess 
bröstarvinges laglott. En adoptant 
får nämligen genom testamente ej 
bortgiva eller förordna om mer än 
hälvten av denna. 

Till de personliga förutsättning
arna. för att kunna vara testaments-
givare eller testator hör först och 
främst principiellt att ha fyllt 21 år. 
Vidare uppställer lagen såsom vill
kor för ett testamentes giltighet att 
testator vid testamentets upprättan
de är vid sunt och fullt förstånd och 
handlar av fri vilja. Testamenten 
givna av .sinnessjuka, druckna, eller 
av andra orsaker, exempelvis på 
grund av feberyrsel, medvetslösa äro 
alltså utan verkan, likaledes ett te
stamente vid vars upprättande testa
tor varit utsatt för våld, hot, loc
kande eller förledande från annan 
persons sida. Dock är att märka att 
testamente av en periodiskt sinnes
sjuk är giltigt i fall det med lä-kar-
bevisning kan styrkas att upprättan
det skedde i en s. k. ljus mellanstund. 

Rörande formerna för ett testa
mente som antingen är öppet eller 
slutet alltefter som testator låter vitt
nena veta innehållet eller icke, stad
gar ii rvdabalken att, det kan vara 
såväl skriftligt som muntligt. I 
fråga, om det förra slaget av testa
menten, det vanligaste, är att iaktta

ga följande: 
1. Det är ej nödvändigt att testa

tor själv skriver testamentet utan är 
det tilfyllest om uppsättandet sker 
genom annan person efter hans dik

tamen. 
2. Testamentet bör förses med 

uppgift om tiden när och stället var 
detsamma tillkommit och underskri
das av tastamentsgivare med hans 
fullständiga för- och. tillnamn och 

titel. 
3. Testamentet skall för att. bli 

giltigt bevittnas av minst två, för 
testator personligen kända, ojäv.iga, 

på en gång närvarande, för ändamå
let särskilt tillkallade vittnen. Det 
duger alltså ej med ett testaments-
vittne som ser testator för första gån
gen vid testamentstillfället. ej heller 
exempelvis med ett vittne som står i 
tjänsteförhållande till testamentsgi-
varen, hans närmaste arvingar eller 
testamentstagaren; icke heller går det 
för sig med två testamentsvittnen, 
varav det ena bevittnat testamentet 
vid ett tillfälle, det andra vid ett an
nat, låt vara omedelbart därefter in
fallande. 

Slutligen: ett téstamentsvittne för 
vilket testamentsgivaren icke i för
väg förklarat sin önskan att bevittna 
hans testamente, kan icke godtagas 
såsom sådant. 

4. Nödvändigt är att testator in
för de tillkallade vittnena tillkänna
giver att testamentet utgör hans yt
tersta vilja. 

5. Testa in en tsv.i t tu en a som teck
na sitt namn under särskild vittnes
mening på testamentet, sikola höras 
på ed inför domstol. Detta kan ske 
så sent som i samband med testamen
tets bevakning d. v. s. efter testators 
död, men för att undvika risken att 
vittnena med döden avgå, böra dessa 
höras för dödsfalls skull inför dom-

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

medan den suger. 

Vår-

rengöringen 

står för 

dörren. 

Det arbetsammaste under vår
rengöringen är piskningen av 
mattorna. Det enklaste sättet 
att få bort den i mattans bot
ten intrampade sanden är att 
använda en Hoover, som utan 
att röra upp damm piskar ur 
den ingrodda smörjan. 

Bekväma betalningsvillkor. 
Endast Kr. 15:— kontant. 

A.-B. 

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

Den bemliaa 
kraften. 

Efter Charlotte Perkins-Oilman. 

Av FRIGGA CARLBERG. 

Den hinduiske gentlemannen, som 
innehade rummet mitt emot över går
den, var en ständig källa till med 
förakt blandat intresse hos unga fru 
Jessop. Gamla fru Jessop, som med 
'ugn och passande tillbakadragenhet 

en svär,moders ställning i en 
ättarumsvåning, var också intresse-
tad, men utan förakt. 

— Han håller föredrag om själs-
'örmögenheternas utveckling inför 
den internationella samman-slutning-
fiVså han är en mycket lärd man. 

Det ryser i mig när jag ser ho-
noni, vet. mamma. Se hur han sitter 
där vid fönstret, så mager och tunn 

ser ut som ett spöke. 
Tyst Deila, han kan höra dig-
Gärna för mig, sade den unga 

'•Wen likgiltigt och återtog läsnin-
§eii av sin roman. 

Skulle inte jag kunna tala med 
°kerskan om middagen och spara dig 

BESVÄRET? 

— Nej för all del, mamma. Det 

skall jag strax sköta om. 
En sak till — innan du blir 

alltför intresserad av din bok 
skulle du ha något emot att låta mig 
ta ut Lillan i dag? Karin ville så 

gärna besöka sin sjuka syster. 
Det är mycket vänligt av dig, 

mamma, men jag kan verkligen inte 

tillåta Karin att besöka någon sjuk. 
Hon får gå ut med Lillan som van
ligt. Det kan inte komma ifråga 

att du skulle göra det. 
Fru Jessop senior återvände till 

sitt rum med mödosamt bibehållen 
älskvärdhet. En svärmors ställning 
är sällan idealisk, allra minst i vår 
modärna civilisation. I bästa lall 
är hon en avsatt regent, vilken stan
nat kvar som gäst hos sin efterträ
dare, i värsta fall är det som en sjö
kapten seglande som passagerare, un
der doit hans fartyg kommenderas av 

kajutpojken. 
Hon satte sig vid fönstret och fun

derade. 
Jag kan inte flytta — V ille vil 

inte höra talas därom. Han skulle 
åtminstone sakna mig. Och så den 

välsignade barnungen _ 
Gamla fru Jessop var en intelli

gent och bildad kvinna med glatt och 
jämnt lynne, som ofta sattes pa här

da prov. 
— Om bara Delia inte vore sa en

vis, suckade hon. Jag kan inte vara 

till den ringaste nytta. Det dr inte 
underligt att hon aldrig kan behålla 
en tjänare. Lillans alla krämpor 
kommer av detta, ständiga ombyte av 
sköterskor. Ville ser det naturligt
vis inte och det skulle ingenting tjä
na till, om han gjorde det. Delia har 
nog sina goda sidor —- bara hon kun
de bli uppruskad. Men hon vill inte 

höra på någon. 
Vid fönstret mitt emot henne satt 

hinduen, också försänkt i djupa tan

kar. 
Hon såg Karin, rödögd och sur, 

svepa in Lillan i en massa, kläder och 
sätta fast sin hatt med en oerhörd 
mängd långa nålar. Karin och hen
nes systrar voro långt från hemmet 
och mycket fastade vid varandra. 
Den gamla modern på andra sidan 
havet behövde deras besparingar, där
för vågade Karin icke riskera sin 
plats så länge Gertrud var sjuk. 

Hon körde vagnen in i parken, där 
hon träffade bekanta barnfröknar 
med sina skyddslingar. Flickorna 
pratade och .skrattade, koketterade 
och flirtade, under det småttingarne 
lågo hjälplösa, ehuru ingalunda 
stumma, i sina vagnar, viftande med 
sina skära knytnävar och sugandt pa 
den förbjudna "trösten" — så lätt att 
dölja i fickan och .sticka, in i cnför
svarslös liten mun — eller också là-
go de små försänkta i en misstänkt 

tung sömn. 

—• Det skadar dem minsann inte, 
sade stora Nora, jag skulle inte få 
nattro, om jag inte gav honom en 
droppe då och då. Ni är alldeles 

för noga. 
Karin var noga, till och med sam

vetsgrann, men hon var trött och för 
ögonblicket rebellisk. Lillan skrek 
och skrek. Karin vände på henne 
och ruskade henne litet. 

— Tig då —• hyss då 
Hon fann en plats vid parkmuren 

och slog sig ned där bredvid stora 
Nora och en tredje flicka. På an
dra ändan av bänken satt en mörk
hyad man med hatten neddragen 

över ögonen. 
— Den där lönar det sig inte att 

slå sig ut för, viskade stora Nora. 
— Indian eller nånting sånt. Tur 
att vi fick plats ihop. Här vid kör
banan har en åtminstone nånting att 
titta på — vid gräsplanerna har en 
ju intet annat än de besvärliga un-

garna. 
Ville Jessop kom hem ganska ut

tröttad, vilket icke var ovanligt. Han 
fann hushåll med hustru betydligt 
olika hushåll med mor. Det kostade 
mycket mer. Baby var naturligtvis 
en tillökning, men en sa enorm hade 
han inte tänkt sig. Men det var inte 
ensamt utgifterna som bekymrade 

honom. 
Hans mor var en gammaldags 

kvinna med inga intressen utom hem 

och hushåll, men dessa hade hor. 
skött mönstergillt. Han. hade till-
bragt sin ungdom i en isådan miljö 
som hans nuvarande, under samma 
ekonomiska villkor, men med långt 
större hemtrevnad och bekvämlighet. 
Han hade- alltid haft ett eget rum, 
men detta hade han måst avstå åt 
Lillan och hennes sköterska. Delias 
sömn fick icke störas. När hon var 
nervöis sov han i en vilstol i förma
ket —- det var en ganska bekväm vil
stol. Han hade en chiffonier i ett 
rum, ett skrivbord i ett annat — allt 
av ren barmhärtighet , som det syn
tes. Deila ansåg att de behövde 
större våning, men han kunde inte 
betala större hyra. Ibland misstänk
te han att hon med avsikt gjorde 
det otrevligt för honom, för att få 
sin vilja igenom. Han satte nyckeln 
i tamburlåset och beträdde sitt hems 
helgade område utan entusiasm. 

Ett gällt, ihållande tjut från Lil
lan trängde genom de stängda dör
rarna. Hans hustru välkomnade ho

nom livligt. 
— A, Ville, jag är så glad att du 

är hemma! Allting är på tok. Ka
rin säger att hon står inte ut längre 
— och hon är den nionde! Men vad 
värre är, hon har grälat med koker
skan, så hon har sagt upp sig. Och 
din mor — ja det förstås, hon säger 
ju ingenting — men hon är så gräns

löst oförstående.. 

De satte sig vid fönstret och han 
klappade henne deltagande på skuld
rorna. Det var en tung dag i maj 
med tryckande värme. Lillan fort
for att skrika. 

— Är Lillan sjuk? frågade fa
dern. 

— Nej, visst inte — bara grinig. 
Jag skall gå efter henne. 

Fru Jessop gick efter barnet och 
hennes man lutade sig ett ögonblick 
ut genom fönstret och såg ned på 
gårdsplanen. Om han hade sett in i 
fönstret mitt emot, så skulle han ha 
mött den hinduiske lärdes allvarliga 
och förstående blick. Han kände i 
detsamma en egendomlig, stark 
mysklukt som av forntida rökelse, 
men tänkte icke på att närmare för
klara den. 

Delia kom tillbaka med Lillan i 
triumf, ehuru, den unga damen visade 
alla tecken till misshumör, som dock 
försvann vid åsynen av fadern. 

— Pappa, pappa! ropade hon för
tjust. och kröp smeksamt ihop i lians 

armar. 
—• Så bra hon talar, Ville, sade 

modern beundrande. 
Och då Lillan räckte upp sin lilla 

mun mot fadern, utbrast hon häftigt: 
— Det ser verkligen ut som om 

hon tyckte mer om dig än mig! 
En bländande blixt upplyste ett 

ögonblick rummet. Fru Jessop se
nior visade sig i dörren. 
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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

stol så fort som möjligt efter det att 
testamentet skrivits. Samma här 
•ovan återgivna, formella fordringar 
som ställes på det skrivna testamen
tet, gäller även för det muntliga, 
vilket naturligtvis ej alls är så be
tryggande som det skriftliga, och där
för helst bör undvikas. Användes 
denna form bör vittnena genast hö
ras vid domstol, annars riskerar man 
a*t de glömma det endast muntligt 
givna förordnandets innehåll och de 
närmare omständigheterna vid testa
mentets tillkomst. 

Att observera är att ett testamente 
kan när som helst återkallas, vilket 
sker enklast genom att riva sönder 
eller på annat sätt makulera detsam
ma. Beträffande ändring av testa-
mènte får det lov att ske med iakt
tagande av samma former som för 
upprättandet av ett testamente. Fin
nas flera testamenten blir det sist 
givna det gällande. 

Övergår man från studiet av de 
reella och formella förutsättningarna 
för ett testamentes laglighet till frå
gan: Hur bör man förfara för att 

Viti ums FERRO! 
är (let kraftigast aptitgivando och mest stär
kande av alla moderna orgaûiska 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. 
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komma i åtnjutande av ett testamen
te? får man svaret i Ärvdabalkens 
adertonde kapitel par. 1. Enligt det
ta lagrum iskall testamentet bevakas, 
d. v. s. ingivas och anmälas vid viss 
domstol, nämligen rådhusrätten eller 
häradsrätten i den ort där testaments-
givaren vid sin död var mantalsskri
ven, inom viss tid, vid rådhusrätten 
inom 6 månader, och vid häradsrätten 
sist å det lagtima ting som infaller 
näst efter 6 månader sedan testa
mentstagaren "givarens död och te
stamente veta fick". Sedan testa-
mentsbevakning lagligen ägt rum, 
skall testamentet delgivas testa-
mentsgivarens närmaste arvingar. 
För denna delgivning är ingen fata-
lietid (föreskriven tid, inom vilken 
denna åtgärd måste företagas) stad
gad men då arvingarnas ettåriga 
klandertid d. v. s. den tid de ha på 
sig för att mot testamentstagaren 
väcka rättegång ang. testamentets 
upphävande eller rättande — löper 
från delgivningen, ligger det natur
ligtvis i testamentstagarens intresse 
att låta denna verkställas så fort som 
möjligt. Att märka är att ett testa
mente godkänt av samtliga testators 
närmaste arvingar blir utan bevak
ning och delgivning giltigt. 

En särställning i fråga om testa
menten intages av s. k. Inbördes Te
stamenten. Därför avslutningsvis 
några ord om dessa. Dylika, för 
vilka i övrigt gäller samma regler 
som för andra testamenten, föreligga 
när två eller flera personer ömsesi
digt och till den sist levandes förmån 
förordna om sin kvarlåtenskap eller 
en del därav. Inbördes testamenten 
upprättas i regel mellan äkta makar 
och innehålla vanligen bestämmelser 
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rörande den efterlevandes ägande-
eller nyttjanderätt till kvarlåtenska-
pen. Ofta förekommer dessutom fö
reskrift om vilken, släktinge eller an
nan person, egendomen skall tillfalla 
efter båda makarnas död. Dör dy
lik person före båda makarnas död, 
uteslutes . därigenom icke blott han 
själv utan även hans arvingar från 
att komma i åtnjutande av testamen
tet. Avlider sådan testamentstagare a 

\ 

före endast ena makens död är att 
skilja på det fall då inbördes testa
mentet föreskriver att egendomen ef
ter båda makarnas död skall förde
las mellan arvingarna efter lag och 
då inbördes testamentet innehåller 
bestämmelser om viss persons, icke 
släktinge eller i varje fall närmaste 
släktinge, insättande som testaments-
tagare. I förra fallet räcker det med 
att mannens arvingar överlever man
nen och hustruns arvingar hustrun. 
I senare fallet torde det vara nödvän
digt att testamentstagaren överlever 
båda äkta makarna. 

Inbördes testamente kan under bå
da makarnas livstid dels ändras och-
upphävas av båda makarna gemen
samt, dels av ene maken utan den an
dres vetskap eller samtycke. Be
träffande frågan huruvida en efter
levande make kan borttestamentera 
hela kvarlåtenskap en ha,r praxis, va
rit vacklande. Dock torde det f. n. 
vara så att detta får ske, när före
skrift saknas om vart egendomen ef
ter båda makarnas död skall gå samt 
efterlevande make fått kvarlåtenska-
pen med äganderätt. 

Äro däremot testamentstagarne ef
ter bägges död utsedda och i testa
mentet angivna eller efterlevande 
make endast i besittning av nyttjan
derätt till kvarlåtenskapen får endast 
den efterlevandes enskilda egendom 
och giftorätt resp. giftorättsgods gö
ras till föremål för testamentariska 
dispositioner. 

Som synes är testamente en hand
ling av ganska formell natur. Ett 

förbiseende av de lagliga föreskrif
terna kan medföra ett testamentes 
ogiltighet eller i varje fall leda till 
långa, tråkiga, testamentstvister. Det 
gäller därför att upprätta med avse
ende på innehållet klara och tydliga, 
och beträffande formen korrekta te
stamenten och till den ändan noga ta 
reda på rättspraxis och laga bestäm
melser rörande testamente. Det vore 
önskvärt att föregående, i allmänna 
drag givna framställning, tiärutinnan 
vore till hjälp och nytta. 

m 

De många pulvren. 

Svenska läkare ha nyligen fäst 
uppmärksamheten på den rådande 
väldiga efterfrågan på huvudvärks
pulver från kvinnovärldens sida. 
Man har antagit att orsaken skulle 
vara att söka i tidens béhov av Sti
mulantia. 

I England har man funnit en an
nan och sannolikare förklaring. De 
unga flickorna hemsökas i en hittills 
okänd utsträckning av huvudvärk 
och detta är särskilt fallet med 
flickor, som kortklippt, "shinglat" 
sitt hår. Nacken, som genom mäng
den av nerver är en av kroppens 
känsligaste delar utsättes för en köld, 
som den tidigare, då håret var långt, 
icke varit van vid. Resultatet är 
uppkomsten av svåra nervsmärtor i 
bakhuvudet. 

Sammanhanget är sålunda: — 
Shingling — acetyl. 
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De gifta kvinnornas 
arbetsrätt. 

Den holländska staten tvångsav-
skedar och pensionerar (med en mot 
tjänstgöringstiden svarande pension) 
kvinnliga post-, telegraf- och telefon-
tjänstemän när de gifta sig. Dessa 
avskedade befattningshavare hava nu 

Goda inköpt 
av Konserver, rökt Lax, rökt Å. 
Räkor m. m. j N:0 55 • 
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Redbar behandling. 

En person fick ett formulär att 
fylla d, vilket han gjorde på följande 
sätt: 

Namn: Jakob Svenson. 
Född: Ja. 
Yrke: Uselt. 

VIKING 
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Jo, därför att Viking sko-
kräm ger högsta glans på 

kortaste tid med minsta 
arbete. 

Höns. Kyckling o. Polar-
d e r ,  R e n s t e k  

och allt slags Vildt 
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Saluhallen 1. Tel. 1648 och 20834. 
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erhållit meddelande, att telefonverket 
i Rotterdam har behov av kvinnlig 
arbetskraft. De erbjudna platserna 
befinna sig alla inom den lägsta löne
klassen för de ordinarie anställda. 
Anmäler sig icke frivilligt ett till
räckligt antal sökande till dessa t jän
ster kan tvångsutskrivning äga rum. 
Neka de sålunda uttagna att inträda 
i tjänstgöring fråndömas de rätt att 
i fortsättningen uppbära sin pension. 

Och i Holland regerar ändå en 
drottning! 

London County Council, som hit
tills, i motsats till vad fallet varit 
med andra kvinnliga befattningsha
vare, tillåtit gifta kvinnor att beklä
da läkaretjänster . har nu återtagit 
detta medgivande. 

BREVLÅDA. 
81).åri,g. En förtjusande wsliir 

med en svunnen tid, för vilken Il VI ft.-y 
hjärtat tacka. 

Syster B. Hur skulle det vara 
möjligt att motstå så mycken över

tygelse. Även om frågan hittills 
varit oss totalt främmande -kan den 
numera räkna på vårt varma intresse ' 

Granntyckt. Rätt skall vara rätt' 
A i erkänna att er anmärkning är be
fogad. Uppgiften att Gloria Swan-
son "är den bäst (och minst) klädda, 
filmdivan" är oformlig. "Eäst" och 

minst svära i detta lall mot var
andra. Det borde i stället ha stått 
"dyrbarast" och "minst". Dessa be
grepp gå, som bekant, synnerligen 
viil ihop. 

Ansvarskännande brinna. Edert 
inlägg inflyter i följande nummer. 

E. B—z. Vederbörandes egen. 
brist på intresse förklarar utgången. 
Det bör nämligen vara större profe
ter för att bergen skola röra på sig.. 

Ett exempel iir lika mycket värt 
som tusen argument. 

Gladstone. 
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— Blixtrade det? frågade hon. Vad 
är det för en lukt? 

— Sitt ned, mamma, sade hennes 
son. Det är väl någon som roar sig 
med ljuskastare eller dylikt. 

Den unga frun gungade fram och 
tillbaka i sin stol, mycket söt att se 
på i en morgonrock av skärt siden 
och vita spetsar. Men hon syntes 

vara stött. 
— Se på Lillan, upprepade hon, 

hon tycker mer om sin pappa än om 

mig. 
Lillan som satt på sin pappas knä, 

vände på sitt guld lockiga huvud och 
såg på modern med allvarliga ögon. 

— Varför skulle jag inte göra det? 

frågade hon. 
Alla ryckte till av häpnad. Orden 

voro enkla nog, men Lillan var en
dast ett och ett halft år. De visste 
att hon kunde tala, men hade ingen 
aning om att hon kunde tänka. 

— Pappa har hela dagen arbetat 
strängt för vår skull. Vad har du 
gjort? frågade hon utan att ta sin 
blick från modern. 

— Nej, hör på henne, är hon inte 
storartad! Hon lutade sig fram för 
att ta den lilla i sina armar och över
hölja henne med kyssar. Men det 
märkvärdiga barnet sträckte ut sin 
lilla arm som en bom och sade 
"stopp!" så klart och tydligt att 
hennes mamma stoppade ögonblick
ligen 

— Bekymret med barn är at-t de 
inte kan tala, fortfor Lillan. Nu 
kan jag. Det vill säga — hon strök 
sig över ögonen med sin lilla hand 
på ett egendomligt lillgammalt sätt 
— nu kan jag i alla ifall — var snäll 
och hör på mig. 

De lyssnade andlöst. 
— Vad»gör du hela långa dagen, 

mamma? frågade hon högtidligt. 
Pappa arbetar för att ta vård om 
dig, Karin arbetar för att ta vård om 
mig. Maria arbetar för att ge oss 
mat. Farmor skulle arbeta, om du 
ville tillåta henne det. Vad gör du, 
mamma? Du gör det inte trevligt för 
farmor. Hon skulle vara mycket 
lyckligare om hon finge sköta mig. 
Och hon skulle göra det bättre än 
Karin. Du gör det inte trevligt för 
Karin eller Maria. De hata dig. Du 
gör det inte heller trevligt för pappa! 
Han har inte en vrå han kan kalla 
sin. Och jag försäkrar dig — du 
gör det sannerligen inte trevligt för 
mig. 

En baby, • en liten mjuk vitklädd 
unge, som för fem minuter sedan 
gallskrikit, som vilken annan baby 
som ihälst, satt där nu med alla tec
ken till skarp intelligens och sade sin 
mor sanningen. 

— Varför skulle jag tycka så myc
ket om dig? fortsatte det obevekliga 
barnet. Du ville inte en gång ha 
mig. Och du ville inte amma mig, 

fast du kunde göra det. Du sa att 
du ville bibehålla din figur. Mamma, 
vad är din figur till för? 

Fru Jessop flämtade för att få 
fram ett ljud, men föll tyst tillbaka 
i stolen. 

— Du visste inte vad slags mat 
jag skulle ha och försökte inte ens 
att lära dig, utan frågade doktorn. 
Pappa betalade för hans råd och jag 
för följderna av det. Du visste inte 
var du skulle få tag i en amma åt 
mig eller behålla henne när du fått 
henne. Du visste inte hur du skulle 
klä mig ordentligt. Du skickade mig 
ut med Karin eller Lisa eller Ellen 
eller Rosa eller vad den tillfälliga 
främlingen hette, som du anförtrodde 
mig åt. Och där får jag ligga i 
bullret med solen rakt i ögonen och 
inandas bensin och smuts. Det är 
du sam skall sköta mig. Men du 
vill inte göra det själv, och du vill 
inte låta farmor göra det, hon som 
kan, utan lämnar .mig åt dessa främ
mande flickor som inte kan. Du tyc
ker inte om mig. 

Fru Jessop satt som förhäxad med 
blicken fäst vid det lilla rosiga an
siktet. Den anklagande rösten skar 
i hennes öron och samvete. Farmor 
satt i 'bävan för att barnet skulle 
plötsligt försvinna ur deras åsyn och 
fadern höll det med darrande händer. 

Lillan vände sig om och lade sme

kande sina små mjuka fingrar på 

hans kind. 
—• Pappa, sade hon, kära pappa! 

Du ger ut så mycket pängar. Vad 
får du för dem? 

•—• Vad jag får — mitt hem, för
stås, svarade han förbryllad. 

— Icke vidare trevligt hem, eller 
hur, pappa? Vackert nog i salon
gen, men så tråkigt. Och ingen enda 
vrå för dig. Nu vet jag vad -som 
skulle vara trevligt, pappa. Låt far
mor sköta mig. Vill du inte det, 
farmor? 

— Jo, ack jo, ropade farmor och 

sträckte fram händerna. 
—• Så kan jag bo i farmors rum 

och pappa få igen sitt. Så skall du 
betala mammas inackordering och lå
ta henne sitta i salongen som förut. 

Unga fru Jessop rusade upp. 

Den lilla talaren var så klok och 
praktisk att de nästan glömde det 
onaturliga i situationen. 

— Detta är förfärligt, utbrast un
ga fru Jessop. — Jag — jag kan 
inte uthärda det. 

— Är det inte så, mamma? fort
for det obarmhärtiga barnet. — Du 
har inte utbildat dig till mor. Du 
fick ett barn bara därför att du kun
de inte slippa det. Du har aldrig 
utbildat dig till husmor. Du förstår 
dig inte på saken och bryr dig inte 
om att lära dig. Och här är farmor 

som kan allt detta, och du vill inte 
låta henne göra det. 

—- Ville, Ville! klagade den stac
kars kvinnan förtvivlad, jag är din 
hustru. 

—- Ja, mamma, det är du. Det 
kan han inte hjälpa. Och du är min 
mamma, och det kan jag inte hjälpa. 
Men vad allt det andra angår, så är 
du bara en inackordering och borde 
inte kosta så mycket eller vara till så 
mycket besvär. Har jag inte rätt? 

Hon vände sitt allvarliga ansikte 
mot fadern, som i sitt hjärta medgav 
att hon hade rätt men var alltför hä
pen att finna ord. 

— Ack Ville, om jag finge göra 
som hon föreslår. Det skulle spara 
dig trettio kronor i veckan och så 
finge du ha ditt eget rum. Och jag 
tror att Maria stannar, om Hon 
såg på sin svärdotter som låg gråtan
de bland vil stolens kuddar. 

— Jag har aldrig tänkt på det på 
det .sättet, snyftade hon. Men det är 
precis så, alltsammans. Ja, Ville, jag 
är glad och tacksam om din mor vill 
övertaga ledningen av hemmet, om 
det inte blir för mycket för henne. 
Och om hon vill lära mig att göra 
det trevligare för dig — skall jag 
ärligt försöka. 

Åter fylldes rummet av blixtljus, 
och de innevarande hörde tydligt hur 
ett fönster mitt emot sakta stängdes. 
Lillan stretade i sin pappas armar och 

jollrade, "mamma, mamma", med sm 

vanliga späda babyröst. 
Men ehuru hon under de närmaste 

dagarna betraktades med ängsliga» 
misstänksamma blickar, visade hon 
icke de:n ringaste benägenhet att vilja 

hålla tal. 
Det behövdes icke häller. 
Hinduen flyttade strax därpå. Men 

det händer ibland att farmor, när hon 
tackar Gud för att hennes sons lycka 
är i så goda händer, omedelbart ©r 
inrar sig det själfulla ansiktet från 

gårdsfönstret. r:
J I 

Unga fru Jessop har länges® 
glömt "spöket". Det stora och rika 

arbetsfält Lillans lära öppnade ior 
henne gav henne nog att tänka Pa 

ändå och fullt upp av glada intres-

sen. 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 

Livets desertörer. Av I. D. 
iEn ny ande skall jag giva i deras inre", 
femöringen. Av Crayon. 

barn- och människovän. Av S. B. 

Vårhatten. Av Ragna Peters. 
Fruarnas extraförtjänster. 
Beställ om ert hus! 
Författarens intryck av press och 

tryck. Av Julie Grahm. 
Arvskifte. Några anvisningar av 

Hilma Hansson-Söderqvist. 

Nyutkomna böcker. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den engelska pressen .synes, åt
minstone på sina håll, luta åt åsikten 
att Frankrike leker politiskt kurra-
gömma med det. brittiska imperiet. 
Saken gäller säkerhetspakten om de 
tysk-fransk-belgiska gränserna. Eng
land vill forcera, frågans lösning, 
men det blir allt tydligare, att det 
.på franskt håll icke finns någon 
motsvarande iver och att man där ic
ke ämnar tillåta England att taga 
Hningen i denna fråga. Frankrike 
till lösa den efter sitt get huvud och 
till sin egen fördel! 

Den säkerhetspakt av tyskt ur
sprung, vilken England tänker sig 
som en ersättning för Genèveproto-
kollet tål, säger man i Frankrike, 
väl att tänka på. Man bör under 
inga. förhållanden förhasta sig. Vad 
är idet egentligen Tyskland vill med 
sina försök till närmanden? Vad är 
dess dolda motiv? Och pakten — 
är den väl något mera än ett löfte 
för framtiden? Men för detta löfte 
begär Tyskland ett ögonblickligt och 
enormt vederlag — att återfå de oc
kuperade områdena samt för en nä
ra framtid rätt att på diplomatisk 
väg revidera de polska gränserna 
samt — eventuellt -— att i sig upp
taga Österrike. 

Denna franska, enstämmighet vis-
à-vis säkerhetspakten, anmärker en 
engelsk tidning, tyder på en infor
mation från ledande håll. Varför, 
tillägges det, vill Frankrike på detta 
sätt draga, ut på saken? Väntar man 
på något för England obehagligt, på 
något som skall försvaga dess ställ
ning, göra dess tryck på den fran
ska politiken mindre starkt? Pet 
finns verkligen anledning att miss
tänka en sådan beräkning. 

Den engelska regeringen har sina 
bekymmer. Sammanhållningen mel-
tan imperiets olika delar är icke ab-
^lut. .Så länge det gäller det brit
tiska väldets egna vitala intressen 
«o dominions fullt lojala mot mo
derlandet, men de äro icke hågade 
'w en inblandning i andra länders 
ailgelägenheter, vilken skulle kunna 
'®da till krigiska förvecklingar. Do
minions ville av detta skäl icke veta 

Genèveprotokoll et. Antagligen 
de lika ohågade i fråga om den 

J&a säkerhetspakten. Om engel
ska regeringen hade hela imperiet 

'bakom sig, skulle dess hand-
'ingskraft vara större än vad den 

egyptiska parlamentet, därför att 
dess sammansättning förebådade en 
engelsk-fientlig politik. Landets här
skare, konung Fuad, Englands 
hanldgångne man och på grund därav 
synnerligen impopulär bland det eg
na folket, skall nu utlysa nya par
lamentsval men efter en mot författ
ningen stridande lag, vilken starkt 
begränsar både rösträtten och val
barheten. Man fruktar, att allt det
ta skall ge ökad näring åt folkets 
hat mot engelsmännen. 

Englands politik just. nu i Pale
stina synes icke häller lycklig. Man 
liar på engelskt håll livligt upp
muntrat den zionistiska rörelsen, 
återbördandet av det i förskingring 
levande judiska folket till Palestina. 
En stark judisk invandring från jor
dens alla delar har ägt rum, och i 
dagarne har ett judiskt universitet 
öppnats i Jerusalem. De judiska 
invandrarna ses med oblida ögon av 
landets muhammedanska och krist
na befolkning så 'mycket mera som 
de öppet ge tillkänna sin avsikt att, 
naturligtvis med fredliga medel, så 
småningom återtaga sina fäders jord. 
Deras inflytande på förvaltningen 
är redan nu mycket stort. Den in
födda befolkningens missnöje med 
anledning av allt detta riktar sig 
i utpräglad grad mot det engelska 
överherraväldet. 

Den. ekonomiska situationen i 
Frankrike är icke god. Regeringen 
har som syndabock offrat finansmi
nistern. 

Rikspresidentvalet, i Tyskland för
siggick under i allmänhet lugna for
mer. Endast kommunisterna i Ber
lin voro en smula högröstade -och dro-
go efter mörkrets inbrott genom ga
torna sjungande en av sina nyaste 
och vackraste visor: "Vi äro de röda 
kattornas falang, miau, miau; vi ka
sta tj.ekabo.mber — pang! Miau, 
miau, etc." — Det tysk-nationella 
partiet (höger) med d:r Jarres som 
kandidat samläde det ojämförligt 
största .antalet röster eller inemot 11 
miljoner. Närmast i röstetal kom so
cialdemokraten Braun med 8 miljo
ner röster. Då ingen av kandidater
na fick absolut majoritet skall nytt 
val äga rum den 26 april. Striden 
kommer antagligen att sta mellan de 
monarkistiskt sinnade högerpartierna 
å ena sidan och republikanerna, d. 
v. s. de borgerliga vänsterpartierna 
samt socialdemokraterna å den an
dra. Den senare gruppens seger är 
i så fall given. 

Frankrike ställer sig kallt avbö
jande till det amerik. förslaget om 
en konferens för nedbringande av 
flottrustningarne. Betecknande är 
att franska regeringen redan har 
färdigt ett flottprogram för de fem 
närmaste åren. Amerikansk miss-
stämning! _ . 

Studentoroligheter med politiskt 
inslag ha förekommit vid universite
tet i Sorbonne. 

Från Ryssland meddelas, att 
Trotzky försvunnit. Man antar att 
de makthavande i landet ombestyrt 
försvinnandet. Trotzky _ha.r mött 
samma dystra öde, åt vilket han 
själv prisgivit så många av sina mot
ståndare. Guds kvarnar mala väl. 

U 6n ny ande skall jag 
giva i deras inre." 

Det ligger otvivelaktigt en religiös 
undran i tiden. Man frågar sig: Har 
religionen något att skänka? Och i 
så fall varför ger den ingenting? 
Varför går man tomhänt från kyr
kan? Varför lämnar läsningen av 
Bibeln ingen behållning? Den en
gelske författaren James Douglas be
handlar frågan i Sunday Express. 
Han skriver: 

Men det finns också andra engel-
bekymmer, vilkas utveckling 

raiikrike med intresse följer, 
förhållandet mellan England och 
urkiet är med anledning av Mos-

111 rågan icke det bästa. 
ko annan fråga, på vars besva-

ande Frankrike väntar, är hur det, 
'Wsk-egyptiska förhållandet skall 

ï'eckla sig 
^Pplöstes 

Som förut meddelats 
omedelbart det nyvalda 

Den som lånar ett villigt öra åt 
förtalet har antingen en dålig karak
tär eller är han blott ett barn till 

s tt förstånd. 
Menander. 

'Något måste hända med läsarens 
I, innan han kan fatta den inre 

meningen i den religiösa uppenbarel
sen. Denna mystiska förändring är 
svår att definiera och förklara. Det 
är en fråga om ett nytt sinne lika 
verkligt som våra fysiska sinnen, sy
nen, hörseln o. s. v. Det är otvivel
aktigt något högre än förnuftet, ty 
förnuftet kan icke skapa det. 

Det nya sinnet ligger slumrande 
inom oss alla, ehuru vi icke äro med
vetna därom. Så länge det icke är 
utvecklat är vårt liv ofullständigt och 
vi känna, att det är ofullständigt, 
utan att förstå varför. 

Vår inre disharmoni har sin rot 
i de ansträngningar vår strypta själ 
gör för att få luft och för att kunna 
växa i sitt mörker. Nu och då faller 
genom våra yttre sinnen och genom 
vad vi erfara ett ljus in i detta mör
ker, väckande vår undran och vår 
oro. 

Endast detta nya sinne kan skän
ka oss verklig lycka. Det vill icke 
beröva oss livets övriga glädjeämnen. 
Lyckan vinnes genom ett rikt liv, icke 
genom ett utarmat. Det nya sinnet 
vill en rättvis avvägning mellan de 
fysiska sinnenas njutningar och sjä
lens njutningar. Det skapar jämn
vikt. 

Kroppen och hjärnan äro sköna 
oelh rikt utrustade boningar, i vilka 
själen bör finna behag. Dess liv bör 
pulsera inom dem i en fulländad 
rytm. Själen har kraft att förädla 
och utveckla dem och att bruka dem 
som. sina instrument. 

Människorna hata till väsentlig 
grad religionen därför at.t ^le tro att 
den ar fientlig ,mot livets naturliga 
glädje. Harmonien mellan våra hög
re och våra lägre sinnen betyder dock 
icke plåga. Och det är bedrägeri att 
påstå att jagets utveckling består i 
självförnekelse. Tvärtom, det är en 
självutveckling och en själverövring. 
Att vara herre över hela sin varelse 
är frihet, icke slaveri. Det är ett be
rikande nå varje punkt, av varje för
måga, icke ett utarmande. 

Det är svårt att ge lyckans hem
lighet i ett ord eller i en fras eller 
i en dogm eller i ett filosofiskt sy
stem, ty vi hava icke uppfunnit nå
got språk för .att uttrycka själens rö
relser och syner. Kristi ord utgöra 
de första elementen till detta oupp-
funna språk men för att vi skola kun
na förstå dem måste de överföras till 
vårt medvetande av det nya sinnet. 
Utan detta sinne synas de menings
lösa för vårt förmörkade förstånd. 
Det är intressant att se överlägsna 
intelligenser komma till korta med 
en gåta, vilken synes solklar för tu-
senden av enkla själar. Detta är ett. 
mysterium som ingen kan förklara. 

'Och dock är jag övertygad om att 
detta nya sinne kan förvärvas av 
varje dödlig soim ödmjukt, söker det. 

Det finns gifter i livets bägare och 
vi veta alla vilka de äro. Allt vad 
vi behöva är kraft att skjuta dem 
ifrån oss. 

Livets högsta gåva bjudes oss. Den 
är vår, om vi vilja taga emot den, 
men i stället använda vi dagar och 
år på att utfinna spetsfundiga skäl 

för att avböja den. En dag med 
den i vår ägo är lika mycket värd 
som ett helt liv. Och likväl spjärna 
vi hällre emot än att gripas av hän
ryckning. Sodoms äpplen och Döda 
havets frukter förtrolla oss åter och 
åter. Vi älska våra desillusioners 
gissel och vår disharmonis bojor. Om 
vi ville skulle friheten vara vår och 
friden bo i vårt hjärta. Det lyckliga, 
livet kallar på oss. Det håller sin 
bägare intill våra. läppar. Det oför
klarliga är att vi dag efter dag kunna 
finna en förevändning för att avböja 
denna gudadryck, dag efter dag ända 
tills vi gå i graven." 

Gn barn- och 
människovän. 

femöringen. 
Sol över staden. Vår i luften. 

Kuttrande duvor och en och annan 
tjock kråkmatrona på gräsmattan, 
blänkande bilar på körbanan, i vall
graven en smällande, klapprande mo
torbåt på väg mot älven och havet 
och i alléerna en ström av söndags-
flanerande människor. 

Då bär den lätta vinden fram lju
det av en tidningspojkes gälla här
skri. Man ser honom själv kila av 
och an mellan fotgängarne. Han säl
jer en tidning här och en där — inga 
stora nyheter väntas, och kommersen 
går trögt i den soliga söndagsluften. 

Jag köper en tidning av honom, 
lämnar en tjugufemöringoch skall ha 
femton öre tillbaka. 

— Finns inte jämna pängar? frå
gar pojken. Jag har bara en tioöring 

att ge tillbaka. 
Detta är ett vanligt knep, ett myc

ket vanligt knep för att förtjäna en 

femöring extra. 
Pojken ser in i mina ögon med en 

blå ärlig blick. En sådan liten hyck
lare! En sådan liten lögnare! En 
sådan liten bedragare! Jag säger ju 
inte allt det där högt, men jag kän
ner och tänker det. Och jag vänder 
honom med förakt ryggen och vand
rar dädan med ytterligare ett litet 
tillskott till det människoförakt jag 
liksom alla andrå går och bär på. 

Dagen är icke längre så vacker, so
lens sken är mindre gyllene och vin

den vass. 
Då hör jag bakom mig på trotto

aren löpande fötter. Det är tidnings-
pojken, andfådd och röd. Han har 
sprungit fort. Och långt! Nu räcker 
han fram sin lilla näve, och i den 
ligger —• ja, i den ligger femöringen! 

— Jag fick växlat sedan, .säger 
han förklarande och är med detsam

ma borta. 
Det hela är en bagatell odh dock 

— och doch! Redibarhet och pålitlig
het ha blickat ut ur ett par blåa pojk-
ögon, små pojkfötter ha ilat. fram på 
den goda vägen, en liten pojknäve 
har öppnat sig i en stolt åtbörd. En 
ung själ liar visat sin skönhet i denna 
oansenliga handling. Och såsom all
tid när sådana sällsynta händelser 
tilldraga sig, fylles åskådarens hjär
ta av en sällsam fröjd, känner det 
sig på ett underbart sätt berikat och 
lyckliggjort. Det är en märklig gär
ning han utfört den lilla parveln, en 
sådan som högst få mäkta — han 
har höjt en annan människas tanke 
om människorna! Crayon. 

JULIA ELSA STÉEN. 

• Här ovan återfinnas dragen av Sy
ster Elsa, fru Julia Elsa Stéen, 
grundarinna och ägarinna till "Hvita 
Korset". Detta namn bäres av. en 
stor1 och välkänd institution, belägen 
i köpingen Älmhult och inneslutan
de förlossningshem, spädbarnshem 
och sköterskeskola. m. m. 

Företaget startades — i Kumla. — 
under relativt anspråkslösa förhål
landen så tidigt som 1906 och om
fattade då endast förlossnings- och. 
spädbarnshem. Verksamheten växte 
emellertid raskt och överflyttades 
1911 till kurorten Adolfsberg vid 
Örebro. Det var här den redan nu 
betydande anstalten, omfattande för
lossningshem, spädbarnskrubbor, 
barnsjukhem och barnavårdsskola, 
antog namnet "Hvita Korset". 

Krigsåren kommo och de inträdan
de svårigheterna att förse en insti
tution av denna storlek och denna 
art med vad den behövde för sin 
klientel och personal av god och nä
rande föda framför allt mjölk lade 
betänkliga svårigheter i vägen för 
verksamheten. En person av vanli
ga mått skulle antagligen under så
dana förhållanden lagt ned hela före
taget i väntan på bättre tider men 
fru Stéen var på ett glänsande sätt 
den kritiska situationen vuxen — 
hon löste resolut hela den komplice
rade matfrågan genom att köpa en 
stor lantegendom, Sjökvarn, vid Em
maboda och förlägga verksamheten 
dit. De egna åkrarne oeh trädgårds-
landen, den egna ladugården försågo 
hushållet med det mesta av vad det 
behövde, den egna skogen gav ved 
och vintervärme. Själva läget var 
emellertid icke det bästa och när nor
mala tider efter krigets slut inträdde, 
företog fru Stéen ännu en flyttning 
för att finna just den plats oeh den 
miljö, som skulle giva Hvita Korset 
de bästa tänkbara möjligheter till ut
veckling och blomstring. Det var nu 
verksamheten förlades till Älmhult, 
en anordning som visat sig i alla av

seenden lyckosam. 
Hvita Korset förfogar f. n. över 

fyra stora fastigheter, inrymmande 
anstaltens olika avdelningar. De 
hava det härligaste läge alldeles in
till barrskog och nära den vackra 
sjön Möckeln. En egen lantegendom 
förser det stora hushållet med lant-
mannaprodukter samt med en ut
sökt mjölk från en renrasig kärnsund 
f jällkobesättning. 

Verksamheten oimfattar ett förloss
ningshem med modärnaste utrustning 
och förstklassig operationsavdelning, 
ett barnsanatorium med fysikalisk 
avdelning samt spädbarns-, konvale
scent- och barnsjukavdelningar tilli
ka med kindergarten och leksalar i" 
en särskild byggnad samt vidare teo
retiska och praktiska kurser i ett 
flertal ämnen. 

Hvita Korsets sköterske- och hus
moderskola har till uppgift att ut
bilda för barnavård, hem- och sjuk
vård intresserade bättre flickor till 
verkligt goda och kunniga yrkesskö
terskor för dels privat vård, dels för 
tjänstgöring som avdelningssköter
skor och föreståndarinnor vid barn
hem, barnkrubbor, ålderdomshem och 
sjukhem. Kursen sträcker sig över 
fyra månader med föregående teore
tisk förberedande kurs pr korrespon
dens. 

Under innevarande år har till an
stalten fogats ett seminarium eller 
en högre fackskoleavdelning för ut
bildning av lärarinnor och förestån
darinnor för kindergartenskolor, 
barnhem, sjukvårdsanstalter samt 
privathem. Kursen är ettårig. A.vlagd 
examen berättigar till anläggande av 
Hvita Korsets sköterskedräkt. 

Verksamhetens raskt fortskridan
de utveckling och ledningens önskan 
att i alla avseenden hålla anstalten 
på en hög nivå har i år föranlett an
ställandet av en egen läkare. Valet 
har därvid fallit på d:r Jenny Jo
hansson, specialist i förlossnings
konst samt barn- och kvinnosjukdo
mar. Mod sin tidigare avlagda gym-
nastikdirektörsexamen vid Gymnasti
ska centralinstitutet är d:r Johans-

DRICK FRIMÄRKS THE 
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