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

För mOR o. FAR 
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gäller det att kläda barnen 

snyggt och billigt. 

Vi bortslumpa 
rester av 

Goss- och FliGkkläder 
i ylle o. bomull, för åldrar 1-15 år. 

Passa detta till fülle! 

Lindemarki 
Kyrkogatan 32 

Mitt emot Domkyrkan. 
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WüTERSREN?. 
BRRNKONFErCTPN. 

gar som företas till ledning för arv
skiftet, testamente, bouppteckning, 
etc., vidare redovisningsräkning från 
dödsdagen, utvisande att alla sterb-
husets gälder blivit betalda, förteck
ning på de behållna tillgångarna och 
uppgift på deras fördelning mellan 
de olika sterbhusdelägarna och vid
räkning med var och en av dessa. 
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För 

i Vårflyttning j 

jo. Bosättning 

Tapeter 
i en mångfald mönster, 

fr. 25 öre pr rulle. 

5 Tapetlister fr. 35 öre pr rntr. 

• 

i Rillprdiier 
8115X200 cm Kr. 2.25J 
• 120X155 „ extra prima väv „ 5.00 • 
• Ovanstående tillverkas i alla storl. S 
S och färger. 
: s 

i Gardinstänger 1 
• • 
S Polerade i björk, ek, valnöt, mahogny S 
• o. vitlack, längd 160 cm. Kr. 2.00 J 
S Messing, längd 160 cm „ 2.50 S 
• Ovanst. finnnes även i andra längder J 
! och grovlekar till lägsta priser, 

Vaxduk 
Läderklot, 

i  i  

i Speglar j 
! Borstar ! • • • 
J alla slag 

I Skirdikar m. m. ! 
• • 
• • 
• • 
• • 

£ Ä.-B. Carl Johnsson I 
• • 
• • 
S 2 Kungstorget 2 
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För att ett arvskiftesinstrument 
skall anses lagligt bör det nödvän
digt vara underskrivet av alla sterb
husdelägarna eller ombud samt gode 
männen. En underskriften bifogad 
förklaring om ett godkännande av 
skiftet utesluter klander enligt rätts
praxis. 

Förutom genom utövande av viss 
lösningsrätt till arvfången fastighet 
(enl. 12: 7 Arvdabalken) kan än
dring i arvskifte eller Upphävande 
av dylikt åvägabringas av missnöjd 
sterbhusdelägare genom klandertalan 
till den underdomstol, varunder den 
avlidne lydde vid dödsfallet —• här
vid iakttages att alla isterbhusdel-
ägarna instämmas. En speciell klan
derprocess är den varom omförmäles 
i Ä. B. 13: gående ut på jämkning 
av den« lott, som fått mindre än vad 
honom rätteligen tillkommer. Tiden 
inom vilken dylik talan skall anhän-
giggöras är vid häradsrätt ett år och 
beträffande rådhusrätt tre månader. 
Någon dylik eller annan preklu-
sionstid är ej stadgad för annan 
klandertalan än den nu nämnda. Har 
således t. ex. arvskiftesintsru,mentet 
icke underskrivits av båda godemän
nen och arvskiftet av detta skäl ön
skas förklarat såsom ogiltigt har 
man obegränsad tid på sig för 
att stämma på klander av skiftet. 

Lagens bestämmelser om arvskifte 
äro visserligen långt ifrån detaljera
de; dock utgöra de en god ledning. 
På landet i de flesta trakter anlitas 
icke jurist vare sig vid bouppteck
ning eller vid arvskifte. Gode män
nen, goda vänner som tillkallats för 
att underskriva arvskiftesinstrumen
tet, författa också vanligen detta och 
ombesörja skiftet i övrigt. Tack vare 
sunt bondförstånd och ett förstån
digt isätt att läsa lagen, lösa dessa 
lekmän vanligen på ett lyckligt sätt 
sin uppgift. 

Världens första 
djurskyddsförening. 
England har hedern av att stå som 

det första land i världen som infört 
lagar till djurens skydd. År 1822 
antog engelska parlamentet en djur
skyddslag, framlagd av underhusle
damoten Richard Martin. Fyra gån
ger förut från 1800 hade liknande 
försök gjorts men utan resultat. Man 
fann i allmänhet tanken att djur 
skulle skyddas komisk, och när det 
vid ett tillfälle upplystes att även 
åsnor och kattor skulle inbegripas i 
detta skydd drunknade hela under
huset i hejdlöst skratt. 

När djurskyddslagen slutligen an
togs fann den ingen anklang hos det 
engelska folket, vilket var lika okäns
ligt för djurens lidanden som alla 
andra folk på denna tid, och myn
digheterna isågo fördenskull genom 
fingrarne med1 alla fall av djurmiss
handel. 

För att genomföra lagen även i 
praktiken bildade en av prästerna vid 
engelska hovkyrkan Arthur Broome 
en djurskyddsförening, den första i 
sitt slag i hela världen. 

Föreningen vann endast ringa an
slutning och kämpade med stora eko
nomiska svårigheter ända tills 1835, 
då den 16-åriga prinsessan, seder
mera drottning Victoria blev beskyd-
darinna för sammanslutningen. Då 
hon två år* senare besteg tronen för
nyade hon sitt löfte om protektorat 
över föreningen och 1840 gav hon 
den tillstånd att kalla sig "Kungliga 
sällskapet till förhindrande av grym
het mot djur". Hennes efterkom
mande, som delat hennes djurvänlig* 
het, ha kraftigt befrämjat djurskyd
det. 

Så snart det blev bekant, att den 
unga drottningen ahslutit sig till 
djurskyddsrörelsen blev denna som 
genom ett trollslag populär — den 
allmänna meningen, pressen, parla
mentet, myndigheterna, adeln, präs
terskapet och ämbetsmannakåren, 
alla började visa ett levande intres
se för djurskyddet. Från England 
spred sig sedan djurskyddsrörelsen 
till andra länder. 

M i l i t ä r e n  -

hela långa raden, 
för vardag och paraden 

V I K I N G  

S K O K R Ä M  

vid lyssnandet i radion skulle trä 1 fa 
en »vor, en nära anförvant eller en 
vän. Nu kan invändas att de kun
na läsa det genom tidningarna. Ja, 
men om de än äro oförberedda, synes 
mig slaget mindre hårt, mindre bru
talt, om de på detta sätt la nyheten 
än om de få den genom radion, vilken 
ju är avsedd att vara och även är en 
källa till glädje och uppmuntran i 
livets kanske hårda och tunga kamp. 

Vore det inte något för oss kvinnor 
att söka få detta ändrat, undrar 

Ansvarskännande kvinna. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN 
Kungsgatan 55. 

BråsthM(onditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoria«!^ 

REKOMMENDERAS 

KOL VED 

C. 1ST. ANDERSSON 
Tel. 27 80, 6972, 10849. Göteborg. 

/ sagans dunkel som i våra 

dagar 

var kvinnans fägring varje 

mans idol — 

men ingen kvinna någon man 

behagar 

så starkt som den som nyttjar 

YvY-Tvål! 

Säljes överallt à 1 krona. 

A.-B. YvY-FABRIKEN 

YSTAD 

|(itsänilarne;» spalt 
Till Redaktionen av 

Kvinnornas Tidning, 
Göteborg. 

Vore mycket tacksam om nedan
stående synpunkter finge i någon 
form framkomma i Kvinnornas Tid

ning: 
Vi ha blivit undfägnade med den 

stora och underbara uppfinning som 
heter Radio, och vi ha all anledning 
att vara tacksamma för den fostran 
och underhållning som Radio-tjänst 
tillförsäkrar lyssnarne — men, det 
gives ett men där vi kvinnor borde 
samla oss för att få en ändring ge
nomförd — det gäller dagsnyheterna 

från T. T. 
Om mycket är inte annat än gott 

att säga men ofta röra sig dessa 
nyheter huvudsakligast om försking
ringar, mordbrand, häktningar, rät
tegångar o. d. Det verkar brutalt 
oc-h stötande att få dessa "nyheter" 
sedan man suttit och njutit a;v ett 
lyftande och höjande program. Dess
utom finnes det enligt min uppfatt
ning två mycket vägande* skäl för 
att en gallring borde företagas innan 
dagsnyheterna läsas upp. 

1) Det finnes ingen som hülst möj
lighet att kontrollera . vem som ar 
åhörare och det är väl troligt att ung
dom, ja, t, o. m. bOrn kanske lyssna, 
och de unga höra väl hållas utanför 
dylikt så mycket som möjligt till 
dess de äro gamla nog att förstå och 

urskilja. 
2) De som bryta mot lägens bud 

stå väl sällan ensamma. Nog är det 
antagligt, att de äga någon anför
vant, någon vän. Tänk vilket bru
talt slag om ett dylikt meddelande 

Fruar! 

Vill Ni glädja Edramänsäkön 

S P I S B R Ö D  
från 

G ö t e b o r g s  Å n g b a g e H  
ty det är främst i skörhet o. smak 

EKSTRÖMS 

JJJÔTMJOL 
Ön.£On.O KEM.-TEKN. FA O/II/C 

s n,u m o a o i B ss 

TAPETER 
Nyheterna för våren 

nu inkomna 

Nyutkomna böcker. 

J. A. LINDBLADS FÖRLAG, Upp

sala: 

Kraitschek—Krauss: "Raskun
skap". Pris kr. 3:75. 

H. Martensen-Larsen: "Spiritis
mens bländverk och Själsdjupets gå
tor". Del. I och IT. Pris för båda 

del. tillsammans kr. 7:50. 
./. H. Jowett: "Min dagliga betrak

telse". Pris klotb. 3:75, skinnb. 7:50. 
F. W. Pym: "Psykologien och det 

kristliga livet". Pris kr. 2:50. 
Ernst Klein: "Runö, Folklivet i en 

gammal svensk by". Pris kr. 12:50. 
Axel Carlborg och A. Bergström,: 

"Skattelagarna". Pris häft. kr. 2:—, 
klotb. kr. 3:—. 

Ralph Inge. "Det inre livet". Pris 

kr. 2:25. 

FRÄLSNINGSARMÉNS HAN
DELSDEPARTEMENT, Sthlm : 

Laura Petri: Hanna Cordelia 
Ouchterlonv. Pris kr. 4:50. 
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HAMNGATA vtirr CMor Dow 

Vitrums FERR0L 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält förd rages 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 pä alla apotek. 
Om Vitrums Ferrol ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

BREVLÅDA. 
Fru M—e R. Tack! I)et var si 

friskt som om en ventil sprungit npp-
eller en fanfar klingat in i döda 
tystnaden. Tänk att det finns en 
sådan entusiasm som Er! Hell nel, 
hälsning! 

( I ar y V—d. Det finns människor, 
-som kunna begå en hel massa dum
heter och ändå vara oförvitliga ka
raktärer, och andra som leva till sy
nes oförvitligt och dock vara under
måliga till karaktären. Det är den
na psykologiska rättvisa man förgä
ves söker i de här behandlade fallen. 

II. N. O—e. Vi deia av hjärtat 
Edra synpunkter på förhållandena 
och se gärna den utlovade fortsätt
ningen. 

Radioägare. Sättet är givet en 
smula ryskt. Men så länge vi icke 
finna det oförenligt med vårt sven
ska, kynne att gratisåka i spårvagnar, 
tjuvläsa andras tidningar och tjuv-
lyssna i radio få vi finna oss i kon
trollen. 

Varje ond människa har makt att 
åstadkomma osämja och träta; frid 
och harmoni fordra goda människor. 

Tacitus. 

* 

Det land är fagrast där de ädlaste 
människorna bo. 

Emerson. 

E 
H G E L B R E K  

Välgöpa nde 
Väl smakande 
Oö /eptpäftad 

A.-B. Karamellfabriken Engelbrekt, Örebro. 
Säljes övepallt i påsai» om 1 hg. à 50 ö*e. 

Lagligen 
skyddad 

Endetillvepkape 

Syster Elsas Firliuiiniln 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg ock 
ogenerad vistelse o. nedkomst. Billiga 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

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

kansvärda i sin allvarliga godhet. 
Hur gripna av högheten i sitt kall. 
Hur nitiska hur skickliga, hur giv
milda i sitt dåligt avlönade kunskaps-
meddelande! Jeanna Oterdahl har 
skildrat typen, som ännu dröjer 
kvar, i sip bok "Skolflickor" — lä
rarinnan "Millan" som finner det 
vara ett sådant privilegium att un
dervisa barn, att det hälst borde gö
ras gratis! 

De blevo kontorister. De älskade 
de gråa glädjelösa kontoren som sitt 
hem, och de gåvo dem också en fläkt 
av hem. Det blev renare på golvet, 
fönstren skimrade klara, det kom en 
blomma på pulpeten, tonen blev mera 
hövisk. Affären, fabriken blev de
ras hjärtebarn, dess vård deras lycka, 
dess framgång deras belöning. Erkän
nandet av deras insats utlästes väl 
sällan i lönerna men det fanns där! 
Dessa goda och trogna tjänare kände 
aldrig hotet av ett avsked över sina 
huvud — de visste sig oersättliga. 

Man står efter konstaterandet av 
allt detta en smula undrande inför 
de modärna synpuntker, som fram
föras i de uttlanden vilka givit upp
slag till föreliggande artikel. Å ena 

sidan en så tapper och upprätt håll
ning inför livet, en så självklar och 
glättig vilja att göra det bästa av 
förhållandena, en så varm och äkta 
kvinnlig åstundan att vara till gagn 
-och hjälp och å andra sidan denna 
modlöshet inför svårigheterna, den
na fullständiga glömska av förplik
telserna mot andra, denna räddhå
gade önskan att fly undan livet så
dant det blivit för att suckande 
drömma sig tillbaka till en gången 
tid, vilken synes lättare, men som 
nog var bister också den, om än på 
annat sätt. 

Varför denna skillnad mellan då 
och nu? 

Förklaringen är icke svår att 
finna. 

Då fanns i kvinnoarbetet ett ad
lande, lyekliggörande element, den 
inre värmen, hängivenheten, offervil
jan, idealiteten. Dess förefintlighet 
förklarar, att kvinnorna kunde se sitt 
arbete stort och skönt även när dess 
sysslor voro enkla, kanske låga, att 
de kunde älska det fastän det var 
tungt och gav varken berömmelse el
ler guld. Det förklarar att den 
kvinnliga arbetskraften vid sin an

komst möttes av en våg av sympati 
från arbetsgivarnes sida och -att den 
i tävlan -med den manliga arbetskraf
ten kunnat vinna så stor terräng. 

Men låt, så som det antagligen 
skett, de ideella motiven försvinna 
från kvinnoarbetet, gör det hela till 
en fråga om egen fördel och pen
ningförvärv, och detta arbete skall 
förlora icke blott sin upphöjdhet och 
skönhet utan även sin lyckliggöran
de förmåga. 

Betraktade på ett kallt, okänsligt 
och utvärtes sätt skola en mängd 
kvinnliga sysselsättningar synas 
triviala, tarvliga, enformiga, under
ordnade, glädjelösa. Kvinnorna 
skola plötsligt upptäcka, att deras 
livsarbete utgöres av samma stän
digt återkommande ointressanta, an
språkslösa, tröttande, uppslitande 
sysslor: att laga mat, att städa, att 
stoppa strumpor, att taga temperatu
ren, att lägga förband, att tömma 
kärl, att traggla läxor, att skriva 
räkningar, att addera, multiplice
ra -—- — 

Ute i förvärvslivet skall kvinno
arbetet, när det idke längre har kvar 
sina kvinnliga särdrag, sin förnöj

samhet, sin förmåga av intressege
menskap med företaget, sin vårdande, 
tjänstvilliga tillgivenhet, uppskattas 
rätt och slätt efter sin prestations
förmåga. Den kvinnliga arbets
kraften skall komma att utstå en 
mördande konkurrens från den man
ligas sida. Den skall ratas, om den 
icke är lika god, - den skall pressas 
till yttersta gränsen av sin förmå
ga, och den skall slungas så snart 
den blir sliten eller gammal. 

Vi ha hunnit rätt långt på denna 
utförsväg. De citerade uttalandena 
i ingressen till föreliggande artikel 
vittna därom. 

Men situationen är icke hopplös 
och de unga flickorna kunna kom
ma att se på livet på ett ljusare och 
lyckligare sätt än vad de nu göra. 
Låt oss icke längre meningslöst tala 
med dem om "studierätt", "arbets
rätt" och "rösträtt" utan i stället om 
motsvarande plikter och låt oss in
giva dem självtillit, offervilja och 
hjältemod inför dessa plikter. Låt oss 
icke så uteslutande tala med dem om 
befordringsmöjligheter och löneför
måner, pension och semesterförhål
landen utan även om den förtrolla

de atmosfär av intresse, kärlek och 
idealitet som förlänar lyftning och 
skönhet även åt det enklaste, lägsta 
och mest triviala arbete, ger livet 
glädje, värde och -mening. 

I. B. 

GLÖM EJ att anmäla nya adres

sen, de som flyttat! 

En lämplig 

Födelsedags
present 
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Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

Hrla JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 ~ 
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12—16 år 
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Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om ock om igen 
och ändock se frasen ut. 

tvättas med 
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INNEHÅLL. 

Utlandskrönika i sammandrag. 
«änzen ti» »vet. Av Crayon. 
från gatan. Av Sial. 
ilänniskornas gudar. Av Marie-Louise 

Ingeman-
påskägg. AvKagna Peters 
£n hy av ros och persika. 
Studentskrivningarna. Av LouiseBergh. 
Hinderskänslor. Av Frida Eriksson. 

Den rökande kvinnan. 
Ett tjänsteår för den kvinnliga ung

domen. 
Lyckostenen. Novell av Ulla Eeimer. 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Diskussionen om säkerhetsfrågan 
har trängts i bakgrunden av den in
repolitiska kris, varav Frankrike 
f. n. hemsökes, och vars lösning kan 
komma att medföra en mer ellér min
dre vittgående omläggning av lan
dets utrikespolitiska kurs. 

Den Herriotska regeringens ställ
ning är så vacklande, att dess snara 
fall, när detta före påsken skrives, 
iåe synes osannolikt. Vad regerin
gen i så fall stupar på är landets 
statsfinansiella vanskligheter och 
svårigheten att finna räddningsåt
gärder, som allmänheten har lust att 

gå med på. 
Regeringen är som bekant radikal 

och mycket starkt påverkad av so
cialdemokraterna, av vilkas välvilja 
dess vara eller icke-vara är beroen
de. Detta förklarar att regeringen 
för att tillföra statskassan erforder
liga belopp velat tillgripa ett så yt-
terligtgående medel som konfiska
tion av en viss del av den burgna 
befolkningens förmögenhet. 

Planen har väckt stark opposition 
icke blott på högerhåll utan även 
bland de frisinnade befolkningsgrup
per, som skulle beröras av konfiska
tionen, särskilt bönderna. Finans
ministern, Clémentel, tyckes icke 
häller ha anslutit sig till planen, och 
detta skulle alltså ha legat bakom 
bans tillbakaträdande. — Herriot 
tar redan funnit en ny finansminis-
fe1! de Monzie, men har dock tydligen 
för att vinna dennes medverkan måst 
$ra en del eftergifter. Det av de 
Monzie framlagda finansprojektet in
faller i stället för kapitalkonfisk.x-
tionen ett "frivilligt men kontrolle-
ta^" lån, varigenom statsverket 
*kulle få åtkomst till 10 procent av 
bandets kapital. "Frivilligheten" 
® givetvis endast skenbar; i själva 
|'erket är det fråga om ett tvångslån, 
^net har gjorts angenämare för 
a"®änheten därigenom att det är 
^sett att löpa med tre procents rän-

Vidare upptar projektet en ar
om ökning av sedelmängden 

®ed fyra miljarder francs. Det hela 
ar från oppositionens sida mötts 

Wi omfattande och skarp kritik. 
. aQ förklarar, att det franska fol-
^ icke kan ha ekonomiskt förtro-

för den sittande radikala rege-
på grund av dess beroende av 

ra°t kapitalet fientliga socilali-
partiet. 

B 

att det framlagda projektet kan 
medföra någon förbättring av de 
franska finanserna. Det kommer, 
säges det, att framkalla en ny infla
tion — francen skall rutscha utför 
och prisnivån i landet stiga. 

Antages icke de Monzies förslag 
kommer enligt Herriots förklaring 
regeringen att avgå. 

Det belgiska parlamentsvalet har 
tillfört det socialdemokratilska par
tiet en del nya mandat, tagna från 
liberalerna. Katolikerna ha hållit 
sin ställning. Regeringen Theunis, 
som stött sig på katoliker och libera
ler, har avgått. Man väntar en so
cialdemokratisk regering med stöd 
även av liberalerna. 

Det tyska rikspresidentvalet kom
mer icke att bli en kraftmätning 
mellan de borgerliga partierna och 
socialdemokraterna utan mellan re
publikaner och monarkister. De 
förstnämnda (centern, demokrater

na och socialister) ha uppställt cen
termannen Marx som sin kandidat. 
Högerpartierna, som äro monarkisti
ska, söka ännu, när detta skrives, sin 
kandidat. Hindenburgs namn har 
nämnts. Ger den gamle fältmarskal
ken vika för de inträngande hänvän
delserna torde hans seger vara given. 

Den segslitna preussiska regerings
frågan har lösts. Socialdemokrater
na hava godtagit centermannen 
Marx som sin rikspresidentkandidat 
— centern har kvitterat tillmötes
gåendet genom att stödja socialisten 
Brauns val till preussisk minister

president. 
Mussolini har jämte posten som 

statsminister övertagit även krigs
ministerportföljen. Krigsministern 
hade avgått på grund av att italien
ska senaten icke godtagit den före

slagna arméreformen. 
Trotzky, som antogs vara undan

röjd, synes, enligt meddelande från 
Ryssland, ha kommit till rätta igen. 

Franska deputeradekammaren har 
antagit lagen om kommunal röst

rätt för kvinnor. 

Sången till livet. 

tikel 

'en engelska pressen anser icke, 

Yi ha ingen rättighet att karak
tärisera en iman som en spelare, en 
girigbufc eller drinkare. Han kan 
\ ara sådan, men han är icke uteslu
tande detta — han kan också ha an
dra och goda sidor, som vi äro skyl
diga att jämväl ise. Detta är också 
det enda hållbara skälet mot döds
straffet. När samhället avrättar en 
mördare, så skiljer det från livet ock
så goda egenskaper som förtjänt att 

få leva. 
Dean Inge. 

* 

Om vi icke äro villiga att betrakta 

äktenskapet som ett sakrament må

ste vi dock medge att det är ett stort 

äventyr, ett vågstycke, «n farlig 

upptäcktsfärd. Ingen klok människa 

stävar ut till havs i ett nötskal till 

båt, utan proviant och utan kompass. 

Två obemedlade unga dårar som ka

sta sig ut i äktenskapet eftersträva 

icke varandra utan undergången. 

H. A. Vac hell. 

Det är den första riktiga vårda
gen. En underbar dag! Ett klar
blått himmelsvalv, icke ett vinddrag 
i den milda luften och solen glödan
de i zenith — man ser uppslagna roc
kar och en och annan ungdom går 
med Wilkehatten i hand för att låta 
solen skina på sig. 

I ett litet hagtornsträd, vilket om 
somrarne speglar sin blomsterhöljda 
röda krona i kanalens blanksvarta 
vatten men nu står med naken gren 
och kvist, har en hel härskara av 
sparvar slagit ner och musicerar av 
livsens alla krafter. 

Det är ett öronbedövande oväsen, 
men det ligger i detta konstlösa gälla 
pip en sådan stormande glädje, ett 
sådant hänryckt jubel, att man måste 
stanna i undran. 

Vad står då på? Vad är det som 
kommer dessa små gråbruna fjäder
bollar att skälvande av iver med fulla 
strupar upphäva detta samfällda 
skri av lycka? 

Ack, det är lätt att förstå. 
De föddes de här sparvarne tidigt 

förra sommaren. De föddes till den 
härligaste av världar. Solen sken 
från fästet, vinden lekte i trädkro
norna, och själva lågo de, nyss kom
na, ur boet, och myllade sig i de sol-
värmda rabatterna över vilka rosor
na gungade på långa, stjälkar. 

På alla bänkar i de vidsträckta 
planteringarne lekte barn med stora 
kakpåsar, ocli det var rent otroligt 
så mycket goda smulor det föll från 
deras rika bord ner till sparvarne som 
tiggde på sandgången. 

Men tiden ilade åstad och världen 
antog en ny, en underlig, en skräm
mande uppsyn. Solen giok i moln, 
rägnet strömmade, blombladen snöa
de över rabatterna och stormen blå
ste löven från träden. Barnen med 
kakpåsarne lekte icke längre på 
parkbänkarne och det blev livsme
delsbrist i sparvarnes förfärade 

värld. 
Vad tänkte de? Nykomlingar på 

jorden kände de ännu icke till årsti
dernas Växling. De sågo endast att 
utvecklingen gick från skönt och 
lyckligt till ont, och fran ont till 
värre. Marken blev stenhård, mat 
kunde knappast uppbringas, luften 
fylldes av yrande snö och när morg-
narne mödosamt arbetade sig fram 
efter ändlöst långa, bittert kalla 
nätter var det alltid någon liten kam
rat som icke mera lyfte vingen till 
flykt. — Till'vilken grym och ond-
kefull värld de blivit födda! 

Men något händer. Solen skiner 
äter från fästet, det dagas allt tidi
gare, gröna strån skjuta upp ur jor
den, träd och buskar knoppas och på 
parkgångarne rulla åter barnvagnar

na. 
Börja sparvarna ana årstidernas 

växling? Tändes hos dem hoppet om 
en ny sommar? Kanske! 

I dag den första riktiga vårdagen 
med flödande solljus och stilla som
marvarm luft är det icke längre en 
aning, ett hopp, utan visshet. Astri

den skall åter bli vad den en gång 
var, en härlig värld av sol och värme, 
av grönskande lunder och blomman
de rabatter, av givmilda små barn och 
outtömliga kakpåsar. 

Det är icke ett vanligt kvitter som 
sångarskaran i hagtornsträdet upp
stämmer. Yra av lycka med svällan
de bröst och vibrerande strupar sjun
ga de samfällt i glada, gälla toner 
sången till livet. 

Crayon. 

JVTärimökornaö gudar. 
Av MARIE LOUISE INGEMAN. 

från gatan. 
En gubbe kommer gatan fram. kö

rande en kärra med några, vedsäckar. 
Han är liten och grå, ryggen kutig. 
Händerna, som darrande omsluta 
skalmarna, lysa röda och svällda av 
köld. Det upphettade ansiktets mån
ga färger vittna om en oerhörd an
strängning. 

Han har säkerligen redan länge 
kört sitt tunga lass, och på en lämp
lig plats stannar han. Står en stund 
och liksom samlar kraft i den dar
rande gestalten, skakande armarna 
och händerna. Därpå lyfter han hat
ten och torkar den svettdrypande 
pannan och fuktiga kala hjässan. Ett 
uttryck àv sorgsen eftertanke lägrar 
sig över hans drag, och bröstet häves 
av en djup suck. Så kastar han en 
blick upp mot den blå rymden som 
ville han anropa en osynlig makt om 
kraft och hjälp, sluter de darrande 
händerna om skalmarna, gör skälvan
de i alla leder en titanisk .ansträng
ning ocli fortsätter. 

Den gamla plikttrogna tiden, som 
i en gammal grå, darrande gubbes 
gestalt in i det sista söker fullgöra 
ett åtaget värv! 

På andra sidan gatan har en stor 
lastbil stannat. Några smärre lådor 
stå på det stora flaket. En av dem 
har nyss burits in i huset bredvid, 
och de återkomna bärarna belöna nu 
sin möda med en liten pratstund med 
chauffören. De äro alla unga män, 
präktigt påpälsade mot stormvinden. 
Deras blickar irra hit och dit, och 
anmärkningar åtföljda av skrattsal
vor hagla över de förbipasserande. 

Slutligen få de syn på gubben med 
kärran. Med nyfikna blickar följa 
de hans ansträngningar att få lasset 

gång. Det är ett par steg mellan 
bilen och kärran, men ingen av dessa 
unga, starka män rör ett finger för 

att hjälpa den gamle. 
Nu har gubben fått kärran loss. 

Männen på bilen vända sig ointres
serade bort, bedragna på en väntad 
sensation. Chauffören sätter sig till

rätta och slår ifrån spaken. 
Bilen sätter sig i rörelse. Ett 

skramlande, hänsynslöst vidunder 
varpå den nya tiden sitter med syss
lolösa händer och kastar sin segrar

blick över världen. 
Sial.  

Yi människor ha- många olika 
slags gudar, som vi med den stör
sta redobogenhet offra vår levnads 
dagar. En har gjort nöjet till sin 
gud, en annan framgången, en tred
je pänningen, en fjärde arbetet, en 
femte konsten o. s. v. Och den gud 
vi valt äro vi var i sin stad benägna 
att anse som den högste och den 
ende, som kan bereda oss verklig 
tillfredsställelse och valuta av livet. 

Den nöjeslystne ser i sin krafts 
och välmakts dagar ingen gräns för 
sin guds förmåga att ständigt bereda 
honom nya njutningar och glädje
ämnen. Så fästligt och lustigt som 
i dag skall det gå till under livets 
alla dagar. Den höga stämningen 
vid senaste gillet har knappast för
tonat, förrän det nästa omsluter ho
nom med sin ljusglans och sitt mun
tra sorl. Därutanför ligger den 
tråkiga betyngda världen, som lian 
ilar ifrån såsom genom en mörk kor
ridor till upplysta rum. Därinne 
hör han hemma, där har han sin all
tid givna plats vid fästens bord. 

Verkligen alltid? Ack nej! En 
dag har världen liksom ett nytt an
sikte, alla gamla lag äro sprängda-, 
alla dörrar hemlighetsfullt stängda, 
och själv är han en trött man. Nöjet 
har för alltid flytt, lämnande ho
nom ensam kvar i livets återvänds
gränd. 

Kanske tänker ihan då med ruelse 
att han valt en svag och opålitlig 
gud och att han gjort bättre i att 
välja framgångens. Men också fram
gången har ,sin begränsning. Auster-
litz i dag, Waterloo i morgon. Det 
ofrånkomliga ögonblicket, då led
stjärnan icke längre är någon lyc
kans stjärna, då alla ansträngning
ar äro förgäves! Då vacklar även 
denna gudom mot sitt fall. 

Och pänningens gud — vilken 
glädje gör han längre sina dyrkare, 
sedan han skänkt dem allt som det 
står i hans makt att giva? Han 
syntes så allsmäktig, allt i världen 
har böjt sig för hans välde — allt 
utom det öde. som står och vaktar 
på timmen för sina gåvor utanför 
varje människas dörr -— prövnin
gar, sjukdom, förluster, sorger. Da 
rämnar masken på guldets gud och 
röjer att intet anlete, vari man kan 
blicka in med förtröstan och tro, 
finns bakom det lysande skalet. 

Men arbetet. Innesluter icke det 
en verkligt hållbar lycka för livet? 
frågar sig den verksamme. Ar icke 
detta en glädje som ingen kan beröva 
en att sjudande av liv stå upp varje 
morgon med hjärtat fyllt av längtan 
efter sitt verk? — Förvisso, jo. Men 
dessa flitiga händer kunna förlamas, 
denna klara intelligens fördunklas, 
hela detta villiga och överlägsna red
skap som den arbetsamme ställt i sitt 
verks tjänst kan en dag bli obruk
bart. Vilken öken måste då ej till
varon bli, vilken plåga de sysslolösa 

dagarna! Vilken ny ooh plötslig 
sanning framträder då ej ur Kristi 
ord till Maria, när denna, intagit 
lärjungens plats vid Mästarens föt
ter, medan Martha, likgiltig för de 
högre tingen, rastlöst hängav sig 
åt dagens sysslor: Maria, du har ut
valt den bästa, delen. 

Och konsten. Hur ljuvligt att 
kunna läsa, se och höra de sköna 
skapelser som människoanden fram-
bragt i dikt, färg och toner. Ett 
lyckorike utan gräns! Nej,, även 
denna lycka berövas oss en dag, när 
försvagad syn och hörsel isolera oss 
från omvärlden. Den gud, som bod
de i en tanke, i en färg, i en ton för
nyas icke längre för oss —• han vi
ker alltmera fjärran till minnenas 
skumma land. 

Och det står kanske klart för oss 
en dag att allt detta som var inne
börden i vårt liv skall sköljas bort av 
tidens vågor såsom förgängligheten 
—• att våra gudar och vårt verk 
skola, glömmas med oss. 

Och dock! När vi äro borta och 
allt det som utgjorde vårt liv förlorat 
sin betydelse skola alltjämt de eviga 
vittnesbörden om en allsmäktig, ska
pande oelh upprätthållande Gud med 
samma oföränderliga styrka stråla 
ur rymd och ur jord, i de liv som 
tändas utan att de själva kunna gö
ra något däremot och som släckas 
utan att de själva kunna förhindra 
det. 

Varför var vägen längst till den
ne ende evige Gud, om vars härlighet 
och makt jorderl är fylld av uppen
barelser. Livet gav han oss och allt 
vad livet behöver. Tecken gav han 
oss och en lång betänketid. Vid 
varje fjät har han mött oss med nya 
vittnesbörd om sin outgrundliga 
kärlek. 

Hur sällsam därför denna vår inre 
ovilja att vilja se och erkänna. Hur 
oförklarligt detta skygga undvikan
de av hans namn, denna fruk
tan för att böja oss inför hans stor
het och visdom! Vi som så bered
villigt beundra naturens avbild på en 
duk oeh värmda hylla den mästare, 
som med sin pensel lyckats fram
trolla den — varför beundra vi icke 
med ännu större hänförelse naturens 
egna outgrundliga och -oefterhärmli
ga under och böja bevekta knä inför 
den Store Mästare, som givit alla 
dessa under icke blott synlig gestalt 
utan även livets förmåga av evig 
förnyelse. 

Yi lovprisa vetenskapsmannen, 
som lyckats göra några nya rön, 
men äro stumma inför den världar
nas härskare som givit honom dessa 
fakta i händerna. Vi sätta vår tillit 
till läkaren, som räcker oss den häl
sobringande örten, men ägna icke en 
tanke åt Honom, som lät örten växa 
oss till nytta och lindring i våra plå

gor. 
Känslan av samhörighet med en 

DRICK FRIMÄRKS THE rli<3en 
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evig Gud .bar trängts mer och mer 

i bakgrunden. Vårt liv bar därige
nom blivit flackt, begränsat och be

tydelselöst. Alla dessa intressen, 

som äro avhängiga av våra anlag 

och böjelser, oclh som äro fullt be

rättigade, ha endast blivit självän
damål och därigenom förlorat land

fästet i den försummade, men dock 

oförstörbara del av oss själva som 
bör evigbeten till. Yi tycka om att 

leva som om dagen av i dag aldrig 
tog ett slut, som om våra gärningar 

blott hörde till ögonblicket. 

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

medan den suger. 

Fråga 
Eder 

Fru. . .  
Hennes högsta önskan har 
länge varit att äga en 
Hoover, den enda apparat 
varmed mattorna kunna 
piskas inomhus utan att 

riva upp damm. 

A.-B. 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoov'er-avd. Tel. 4614. 

påskägg. 
Jag brukar tillbringa .min påsk 

hos herrskapet R. Och varje påsk 

har jag hört herr R. säga: 

-— Glöm inte att beräkna ett tjog 

särskilt för mig till kvällen! 

Och har hört fru R. svara: 
— Käre Arthur, det äter dit inte 

upp. 
Varpå ett litet meningsutbyte 

kommer ett lätt moln att för ett 
ögonblick vandra fram över herrska

pet R:s våning. 
Men på kvällen har herr R. lika 

väl sitt fulla tjog ägg framför sig. 

Och det- är egentligen då historien 

börjar. 
Han lyfter på den röda flanelldy

nan med ullgarnstuppen, varunder 

de tjugo heta, äggen ligga och säger: 
— Skulle detta vara något för en 

frisk och normal man att äta upp! 
När jag var pojke skulle jag ledigt 

kunnat försörja ett par sådana där 

tjog. 
Och så gripa vi oss an. 

— Ja, ni få ingenting annat än 

ägg, säger fru R. Det har bon sagt 

i tre år, och för varje gång under 

dessa tre år har "ingenting annat" 
visat sig bestå av en oändlig massa 

god mat. 
Och vi topphugga högtidligt det 

iförsta ägget. 
Herr R. bar genast lagt tre styc

ken på sin assiett. Och han säger, 

medan det först avhuggna ägget rin

ner ut över hans bänder och de an

dra på assietten, detsamma som jag 

hört honom säga föregående påsk-

aftnar: 

— Jag slkulle vilja påstå att de 

här äggen äro en aning för lösa. Har 

Lotten ingen klocka i köket? 

•<É>. 

JU\T ELEK. 
i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

—' Åjo, för all del, svarar fru R. 

Vi ha både klocka och äggkokare. 

Och jag tycker att äggen äro allde

les lagom. Vad säger Ragna? 

— Ja, vad vill ni att jag skall 

säga, svarar jag i en bestämd före
sats att icke taga någons parti. Om 

jag suttit ensam på Grand och tärt 

det bär ägget skulle jag inte ett 

ögonblick tänkt något annat än att 

det var ett utmärkt ägg med en 

ovanligt stark gula. 
— Gulan är intet fel på, säger herr 

R. och demonstrerar dess färgstyrka 

genom att torka av ett av de över-

gulade äggen på Servietten. En 

blick från. hans fru kommer honom 

att hastigt vända den nedsölade ser-

viettsidan in mot västen och en ny 

blick att lika hastigt vända den rätt 

igen. Härvid råkar hau draga ned 

det i äggkoppen isatta ägget i gol
vet, där det krossas till fett mos på 

mattan. 

— Det ar precis som jag säger, 

upprepar han ståndaktigt, äggen 
äro alldeles för lösa. De tåla ju inte 

att jnan rör vid dem. 

— Ja^, du får ursäkta att de inte 

äro kokta att spela käglor med, sä
ger frun och låter sina ögon utsända 

en åskstråle mot den äkta hälften, 
varefter de såsom ett solsken lysa 

emot mig över en framräckt bröd

korg. 

Herr R. rengör och knackar sitt 
tredje ägg. Han lyckas få av det 

på mitten. Endast gulan står som 

en svälld båge över äggkop.pskanten. 

Han betraktar det med en blick som 
låg det på bottnen av en literbutelj, 

oclh i ett ögonblick, då han tror sig 

obemärkt, för ban hela äggkoppen 

till munnen och slår behändigt ut 
halva dess innehåll över skjortbrös

tet. 
— Finns det något uslare än ägg-

koppar ! utbrister ban indignerad och 

bearbetar energiskt stärksaken med 

sin nedsmorda serviett. — Nej, så 

bär, säger ban och sätter, den dry
pande äggkoppen på den kinesiska 

bordlöparen, så bär skall man äta 

ägg! 
Och han placerar sitt fjärde ägg i 

sin vigselring, som iberetts en liten 

avröjd plats på assietten. 

Vi avvakta med en viss spänning 

vad som nu skall följa. Herr R. har 
fått ägget i handen och måttar med 

smörkniven och skär på som vore det 

en brödlimpa. Vi andas lättare. 

T öppningen har gått lyckligt! 
Men snart påkallas vår uppmärk

samhet av en hy energisk gnidning. 

På något outgrundligt sätt tycks 

hela gulan ha hamnat på den stol

sits, varpå herr R. sitter. 
— Hur gick dçt? frågar fru R. i 

förklarlig oro över läderdynan. 
— Vilket? frågar herr R. stucken 

och betraktar henne med en talande 

blick som undanber sig varje ingå

ende i obehagliga detaljer. Och han 

flyttar sig tillrätta på stolen med 
en belåten min, suddar ut några 

äggulsdrop.par över damastduken och 
söker resignerat efter en obefintlig 
ren tredje dimension på sin serviett. 

âmjnurt 
Ovanstaende bild visar nagra pjäser 
av Damrumsmöbel i moderniserade 

SK ROKO 
ett på en gång förnämt, vackert och 
prisbillijgt arbete utgånget från 

välkända établissement. Bese den 
i vår möbelavdelning och inhämta 
samtidigt upplysningar om bosätt-
uingsförsäkringen och våra verk 
ligt förmånliga avbetalningsvillkor. 
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Omsorgsfull behandling. Billiga priser. 

Därpå lyfter han i ullgarnstuppen 

på flanelldynan som om ingenting 
hänt, tar ett femte ägg -i handen och 

frågar som i förbigående: 

— Eå vi något efteråt? 

— Du skall väl först äta äggen, 

svarar fru R. Du har ju själv be

ställt ett tjog för din räkning. 

- Ja, var du lugn! säger herr R. 

en smula nervöst. Jag skall nog äta 

upp mina ägg. Men det roade mig 

ändå att veta om vi fick något se

dan. 

Och han börjar tålmodigt och lång

samt skala hela. ägget för att .sedan 

krossa det med skeden och strö salt 

och peppar på. 
— Det här är. egentligen det enda 

förnuftiga sättet att äta ägg, säger 

lian triumferande och tappar en bit 

på smokingupp silaget, 
— Ja, det lämnar åtminstone spår 

efter sig, svarar fru R. Hon ser 

väldigt förargad ut. 
— Finns det egentligen något us

lare än äggskedar? utbrister herr R. 

och skakar den vita benskeden inför 

mina ögon. Kan man se en mera 

idiotisk tingest än den här. Men det 

är Lottens ffel. Hon kan inte få i 

sitt huvud att det finns folk, som 
inte vill äta. ägg med äggskedar. 

Och han griper med verklig despe

ration efter sitt sjätte ägg. 
— När tror du vi kunna börja 

med orren? säger fru R. Hon ser 
ut som om hon hade stor lust att 

omedelbart utdela orrar i ̂ lla former. 
— Orre! utropar herr R. och låter 

med outsäglig lättnad det sjätte äg

get falla tillbaka i karotten. Varför 
sade du inte det genast, så hade jag 

sluppit att sitta oclh slita med den 

här uselheten så länge! 
— Slita! repeterar fru R. Jag 

trodde inte att det var mer än en 
frisk och normal man med största 

lätthet kunde äta upp. 
Då tiger herr R. och börjar ser

vera bourdeaux'n till orren. 
Och det vidtar en mycket angenäm 

supé. 
Men ett problem står olöst för mig. 

Det är var fru R, gör av alla do 

kalla äggen. 
Och förra påsken frågade jag hen

ne rent. ut. 
Det kom en glimt i hennes öga, 

hön lade sin hand på min arm och 

sade hemlighetsfullt: 

—. Tror du inte jag känner Arthur 

— det är bara porslinsägg under! 

Ragna- Peters. 
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6n by av ros och 

persika. 

Det satt en ung flicka i spårvag
nen. Med nedböjt huvud studerade 
hon ivrigt i.den bok hon höll i han
den. Inte med glädje men med be
slutsam energi. Det var tydligen en 
tråkig men nyttig bok; av vars in
hämtande hon antagligen förvänta
de god hjälp på den arbetets väg hon 
hade att vandra. Nu och då förhör
de hon tyst sig själv med ögonen 
från boken och lyfta t huvud. 

Det v.ar då mah såg hur ful hennes 
hy var, grå, rödfinnig, svampig, liv
lös, en hy som totalt förstörde ett 
utseende, vilket eljes skulle varit 
verkligt vackert och vinnande, en hy 
som framdeles, då hon söker anställ
ning, skall fördunkla och göra nästan 
värdelösa hennes genom läxplugg-
ning mödosamt förvärvade glänsan
de betyg, oclh som inom ungdoms
världen skall förvisa henne till de 
ensamma sollösa vråar, vilka äro re
serverade för de mycket fula. 

Hennes bild och tanken på hen
nes onödigt hårda öde dröjde .ännu 
kvar som en plåga, då min blick av 
en 'tillfällighet kom att snudda vid 
en rubrik "Hudens vård" i den ame
rikanska tidningen "The Woman 
Citizen". Till tjänst för min obe
kanta fulhyade moitiée i spårvagnen 
och andra som med henne dela öde 
ber jag att i korthet få återgiva de 
råd och anvisningar d:r Guielma F. 
Aslop lämnar i den rätt vidlyftiga 
artikeln. 

Det är, säger hon, först och främst 
en fråga om diet. Inga allmänna 
förhållningsregler kunna givas. Sa
ken måste tagas individuellt. Det 
finns vegetarianer med en hy av ros 
och persika, men det finns också 
köttätare som befinna sig i samma 
lyckliga predikament. Ful hy åter
igen finner man lika ofta på det ena 
som på det ändra hållet. 

Icke ens hos barnen är den rosiga 
hyn allmän egendom. Förutsättnin
gen för densamma är en vitamin-rik 
föda, regelbundna måltider, tillräck
ligt med sömn, rörelse -och frisk luft. 
Den blomstrande hyn hos ett barn 
är icke en fristående företeelse utan 
en följd av, ett tecken på kroppslig 
och själslig hälsa. 

Detsamma är förhållandet 'med 
vuxna människor. Vår fula hy är 
straffet för ett ohygieniskt levnads
sätt. Vi leva. på en "överkokad" 
och därför vitamin fattig föda. Rå 
frukt, om vi tåla -den, och två — fyra 
glas sur mjölk pr idag skola ge oss 
vitaminer och rensa vårt system. 

Ingen "inomhushy" kan någonsin 
vara- verkligt vacker. Buden behö
ver bada i sol, luft och rägn! 

En mäftniska som sover för litet 
får en glanslös, "tjock" hy, brunbet-
sad av tröttheten. Det kan icke vara 
annorlunda, 

Med ett stillasittande liv följer en 
dålig blodcirkulation, slappa muskler 
och en blek rynkig unsiktsbud. 

En lantflicka -som lever ett natur-
enligt levnadssätt med enkel men nä
rande föda och som sover sig utvilad, 
arbetar med sin kropp och vistas 
mycket utomhus kan utan att på nå
got sätt vårda sig om sitt utseende 

är enastående för 
fintvätt. 

ha en rosigare, vackrare hy än stads-
damen som gör a-llt tänkbart för att 
förskaffa sig en sådan. 

Det är liv och näring ansiktshuden 
behöver. Liv och näring tillföras av 
blodet. Och när purprar blodet kin
den? Då man är ute i friska luften, 
och vinden blåser, solen skiner, regn
stänket faller, och även när man ar
betar och när man sover! 

Elin Faxe. 1 

Efter influensan är Ni i behov av en 

tids luftombyte. Säkrast och snabbast 

återvinner Ni krafter och vigör på Hindus-

hemmet (f. <1. Dr. Björkmans Kuranstalt). 

Alla moderna badformer samt. behandling 

med spektrosollampa i trevligt inredd bad

avdelning. Examinerad sjuksköterska och 

massös. —• Rådfråga Eder läkare angå

ende behandlingsformerna! Försäkra 

Eder i god tid om något av de rum, som 

bliva lediga efter påskdagarne, genom att 

ringa Hindås 12. 
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StudcntskriV' 
ninaarna. 

Den oerhörda oro och spänning 
som i våra dagar råder i tusentals 
lem i avvaktan på utgången av vå

rens studentskrivningar, frammanar 
för minnet en till eftertanke manan

de episod ur verkligheten. 
Den handlar om en kuggad abitu

rient. 
Vilken skärande kontrast mellan 

<fen vackra vårdagen och den dystra 

stämningen bland det lilla kamrat-

laget, sedan det blivit känt att en av 

dess -mest omtyckta medlemmar, allas 

räi Henrik, "skrivit ner sig" i sven-

kan. Utslaget kom som en verklig 

överraskning, icke minst för Henrik 

själv, som greps av den djupaste för

tvivlan. Kamraternas tröstande fö

reställningar förmådde icke lugna ho

nom. Inför hans inre blick reste sig 

endast en gestalt, hotfull sträng och 

obeveklig, nämligen faderns. Att 

resa hem, 'ställas till ansvar, känna 

skammen trycka, betraktas av alla 
som en kuggad, en misslyckad, en 

undermålig — nej. hellre döden! 

Han utmålade i sin fantasi allt 

som väntade honom, medan en ona

turlig upphetsning kom febern att 

bränna i hans blick och blod. Kam

raterna stodo förfärade och lamslag

na inför denna häjdlösa sorg. Och 

när han i sin upprörda sinnesstäm

ning slutligen befallde dem att gå, 

att lämna honom i fred, gingo de 

alla utom en — hans bäste vän. Den

ne h-ade sett- hur ett vilt beslut låga

de i de feberheta ögonen och förstod 

att fara var å färde. Och när de 
blevo ensamma fick han visshet. Med 

en stämma som kom blodet att isas 
i vännens ådror, sade Henrik plöts

ligt: 

— .Tag vågar inte resa h-em. Det 

finns för mig 'ingenting annat än 

döden. 

Det händer mycket i kamratlivet, 

som föräldrar aldrig få en aning om. 

Och något sådant var de själsstrider, 

den kamp, som utkämpades av dessa 

båda ynglingar under den kväll och 

natt s-om följde. Om Henriks strän

ge far hade kunnat bevittna dessa 

sonens timmar av outsägliga kval, 

varunder den andre fick uppbjuda 

hela sin själsstyrka och uppfinnings

förmåga för att pvvärja en katastrof, 

haide han -sann-olikt önskat att- han 
aldrig ingivit sonen en sådan skräck 

för ett misslyckande i studentexa

men. Först vid 7-tiden följande mor
gon vågade kamraten lämna den 

förtvivlade ynglingen i hans lilla 

förhyrda studierum. Han hade in
nan dess tagit hans 'heliga löfte att 
icke begå någon överilad handling 
utan -modigt taga konsekvenserna av 
det som skett. Och Henrik höll sitt 

löfte. Men dessa timmars kamp om 

liv eller död stå ännu kvar i kam
ratens minne som -den mest prövan

de stund han någonsin genomlevat 

i sitt liv. 
Och hur upplöstes det hela? — 

Såsom vid de flesta tillfällen i livet 

långt lyckligare än man vågat hop
pas. Fadern lugnade sig, Henrik 
fiok en förmånlig kondition under 

sommaren, avlade vid julen med he

der sin studentexamen och är nu en 

välbeställd man i staten. 

Huggningen, som för ynglingen 
tedde sig som en oöverkomlig kata

strof har för den vuxne mannen re
ducerats till ett passerande moln. 

Tillhör själsstämningen hos den-
n-> unge man undantagen? :— Knap

past! Hos varje abiturient finnes 
säkerligen en verklig fruktan och 

ångest för ett misslyckande. Da

garna mellan skrivningarna och ut

slaget äro för honom kvalfulla da

gar. och komma därtill från föräld-
raliåll stränga påminnelser om att 
ett underkännande icke blir tolere

rat. händer det att hans sinnesför
fattning vid en kuggning lätt slår 

över till hysterisk förtvivlan. 
Ligger det icke något onaturligt 

i denna alltför upphetsade stämning 
inför studentexamen? Överdrive 

icke dessa ögonblicks betydelse i allt 

för hög grad från såväl föräldra- som 

abiturienthåll? Det är väl dock ic
ke meningen att detta mogenhets-

prov skall förvandlas till en skärs
eld eller över huvud upphöjas till 

ett kriterium på de ungas duglighet 

för livet! 
Viårens svåra och t. o. m. från 

lärarhåll skarpt klandrade ämnen 

för .studentskrivningarna inge far
hågor för att kuggningar icke skola 

utebli. Flertalet av uppgifterna 
kräva långt större specialkunskaper 

och förmåga av självständigt tän
kande än en 17—19 års yngling i re

gel besitter. Fortsätter man på den
na väg att år för år välja allt mera 

invecklade och tillkrånglade uppgif
ter blir det snart en lyökträff om 

abiturienten ibland -dem hittar någon 

som han går i land med. 
Den kinesiska muren mellan sam

hällets bildade och obildade växer 
i höjd. Om det ekvilibristiska, våg

stycket att nå dess krön i somliga 
fall blir ungdomen för övermäktigt, 
voie det åtminstone önskvärt att för
äldrarna icke genom för mycken 
stränghet gjorde deras misslyckande 

än svårare. 
Den vita mössan i all ära — dess 

storhetstid omfattar dock endast nå

gra dagar i ett människoliv. 

Louise Bergh. 

(Eftertryck förbjudes.) 
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Svenska Kvinnors Medborgarförbuiuls 

artikelserie. 

Begär alltid 
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Thé 

Varje handling, god eller dålig, är 

såsom en fruktsam moder. 

H. P. Blavatsky. 

Människans liv tycks framför allt, 
eller åtminstone i ovanligt hög grad. 
bestå i besegrande av hinder — man 
skulle rent av kunna kalla det för 
en enda lång hinderritt. Det lilla 
barnet är nog ovetande om att det tar 
sitt första hinder, när det lyckats 
släppa sitt tag i stolen och tulta två 
steg framåt på egen hand mot sin 
mammas armar. Men längre fram 
börja hindren kännas: den första 
kängsnörningen. den första sömmen, 
de första bokstäverna Och se
dan den första klassen i skolan! Det 
första slagsmålet på skolgården — det 
så att säga första hävdandet av per
sonlighetens rätt i skocken — så ter-
minspasseringen, studentexamen eller 
andra examina, den första platsen, 
giftermålet,' den ekonomiska kampen 
för tillvaron: allt är det hinder att 
"ta". Så ytterst få är det beskärt 
att mottaga livets gåvor som mogna 
frukter, vilka falla ned i deras sköte, 
och fråga- är. om detta ens kan kallas 
avundsvärt — det är snarare raka 
motsatsen. 

Ty hindren äro helt enkelt ett lev
nadsvillkor för människan. Klima
tets, jordmånens svårigheter, oför
delaktiga. levnadsförhållanden, fat
tigdom, sjukdomar och rent av 
kroppsliga handicaps, allt detta och 
många andra slags thinder tvinga allt 
vad -som finnes av fysisk och mora
lisk kraft hos människan i aktiv 
tjänst. Hindren sovra de dugliga 
från de odugliga, håller den innebo
ende energien i övning och stärker 
därigenom livskänslan; och att män
niskan, åtminstone instinktivt, alltid 
varit medveten om detta, därom vitt
nar det oförstörbara, outrotliga 
stridsbegäret tiderna igenom: striden 
för stridens egen skull, endast och 
allenast för lusten att övervinna — 
med andra -ord att taga hinder. 

Emellertid var det icke med detta 
slags hinder, de stora och oundvik
liga, som vi nu skulle syssla. I de 
flesta fall står nödvändigheten här 
som en obeveklig stallmästare med 
sin piska och tvingar den tveksamme 
ryttaren till språnget. De stora hin
dren ta vi oftast, åtminstone ta vi 
ärligt sats. 

Det är annorlunda med de små. I 
det dagliga livet vandra vi liksom i en 
tät småskog av hinder, som mer eller 
mindre inverka på vår bana. Märk 
hur väderleken, hälsotillståndet, fa

miljemedlemmarnas humör, tillfälli
ga motigheter, hänsynen till "vad 
folk säger", egna lust- eller olust-
känslor påverka oss! Det finns in
gen anledning att önska att sådana 
ei skulle finnas, det är en daglig 
gymnastik för viljan och utan den
na litet skrovliga nötning skulle 
livsvägen kännas som hal-is utan fä
ste. Motståndet måste till. Kraf
tiga naturer njuta av att övervinna 
det. 

Men alla äro vi inte kraftnaturer. 
De flesta av oss ha en benägenhet, 
permanent eller tillfällig, att falla 
till föga för de små hindren. Att 
ta hänsyn till väderleken eller ko
kerskans humör är mänskligt, och 
vem kan alltid vara stram? 

Men hinderskogen, om vi skola 
återgå till vår liknelse, har en oro
ande benägenhet att växa sig tät. och 
om vi inte dagligen hugga upp i den, 
kan den hota att alldeles kväva oss. 
Och märk! Det är icke så mycket 
själva hindren, som känslan av hin
der vi ha att kämpa mot. Kropps
lig svaghet, själslig depression eller 
en medfödd läggning åt passivitet 
och oföretagsamhet ha nämligen den 
egenskapen att förstora hindren i 
vår föreställning. Yi känna oss om
givna av idel omöjligheter, insnärj
da i en djungel av motigheter — och 
så "får det vara". Breven bli obe 
svarade, kläderna olagade, ärendet 
outrättat. Allt uppskjutande har 
sin rot i hinderskänslor. Och det 
uppskjutna, som hopar sig, skapar 
i sin tur ett slags osund atmosfär i 
själen, ett permanent dåligt samvete, 
som långt ifrån att minska, i stället 
ökar olusten att företaga sig något. 
Mycket fattiga människor med den
na läggning sjunka ned i obotlig slö
het och mista så småningom all för
måga att höja sig ur eländet. 

Obeslutsamhet är ett annat utslag 
av hinderskänslan. Människor fin
nas. vilkas hela liv förgår i tvekan 
och oförmåga att träffa ett val. att 
besluta såg för ett avgörande. Vad 
de skola, välja, alltid se de nackde
larna vid att välja orätt, och de äga 
icke ens förmågan att av två onda 
ting välja det minst onda. Så glider 
dem initiativet ur händerna, tillfäl
let går förbi, och de bli sittande med 
den negativa trösten att åtminstone 
inte ha valt dumt. 

Eller man förfaller — av samma 
anledning och enligt "lagen om min
sta motståndet" — till slösysselsätt
ningar: patience*, tidningar, förströ
elseböcker eller d:o handarbeten; 
detta, som skulle brukas till vila 
efter den sunda, ansträngningen, tjä
nar i stället till förevändning att 
slippa själva ansträngningen, det 
som man borde göra nu. Ett slags 
själens åderförkalkning! Och värst 
av allt: man känner att- man förstel
nar och likväl är man oförmögen att 
rycka sig loss. 

En kategori av människor finnes, 
vilka så stängts inne, snärjts och för
kvävts i hindrens skog, att de flesta 

"av dem aldrig finna ut. Det är de 
sinnessjuka av den melankoliska och 
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oföretagsamma, typen. Där kan man 
se en räcka, ut sin hand, men dra, 
den tillbaka linnan han hunnit fatta 
något; en annan stiger upp för att 
gå men sätter sig igen innan han 
kunnat besluta, sig att ta- ett steg; en 
tredje öppnar munnen för att tala, 
men hejdas liksom av en osynlig 
makt. De måste tvingas till att äta, 
tvingas att promenera, tvingas att 
lägga sig och att stiga upp, ingen 
har förmåga, att fullfölja den lilla 
gnista av initiativ som ännu finnes 
kvar inom honom. De leva bokstav
ligen i en värld av hinder. Lyck
ligtvis, en och annan kan tillfriskna 
och räddas åter till handlingens sun
da värld, men för dem som sett dem 
i sjukdomens grepp, än minnet out
plånligt — och varnande. 

Hur skall jag då befria mig ur 
"hindrens snår", vare såg de växa 
igen över mitt vardagsliv eller hota 
att förstöra själva .min själs hälsar" 

Handskkompaniet  
DROTTNINGGATAN 42. 

TEL. 15379. 

Största sortering i 

Handskar 
och 

Vantar 

FÖRSÄLJNING 
till förmån för 

HAGA FÖRSAMLINGSDIAKONI 
anordnas å Margaretaskolan (Dicksonska Villan) Gamla Allén 

Torsdagen den 16  April  1925 .  

FÖREDRAG- hålles kl. 11,30 f. m. av kyrkoherde Filip Lundahl och kl. 8 
e. m. av komminister Anders Block. Kl. 5 musikunderhållning med solosång av 
herr Frans Erlanson. Servering av kaffe, the m. m. hela dagen, utom under 
föredragen. 

Gåvor i penningar och in natura mottagas med största tacksamhet av un
dertecknade. 

FILIP LUNDAHL, ANDERS BLOCK, 
Kyrkoherde, Sprängkullsgatan 5 Komminister, Sprängkullsgatan 5. 

PAULINA SÖDERBERG 
Församliugsdiakonissa, Pilgatan 23. 

Smakfulla Kransar 
Vasa BlomsterhandBl 

Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat.21. Tel. 5481. 
Kungl. 

Hovleverantör. 

<E JL 
SBeß tnit>nutgéöt)*å 

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

allt som tillhör begravningar. 

EldbegängelsefiSreningens expeditlon. 

Cyckostenen. 
Av ULLA REIMER. 

Konsul Riber var affärsman med 

^Präglat sinne för realiteter, men 

i .alla fan tillräckligt fantasi 
att med ett visst intresse läsa de 

Wdskrivna pappersblad, som han 
unnit instuckna i en på auktion in-

®Pt bokpacke, och vilka innehöllo 
f11 iel högst kuriösa upplysningar 
^anslutning till, som det uppgavs, 

esoteriska globkartan". 

®ai1 beskådade de uppritade 
'jùnbilclerna, studerade tabellerna 

')(h kom slutligen till klarhet om att 

^an var född under "Tvillingarnes" 
^ken, -om vilket de hemlighetsfulla 

"^tkiiingajne, tydligen skrivna av 
11 al'Irings darrande men omsorgs
full 
île 

a hand, hade att förtälja följan-

Töcknet Tvitlingarne (Gemini) 

f^täller i sin symboliska aspekt 
1(^n> den kraft som åstadkom-

gpnom gemensam handling, 

ävensom kamratskapets sanningar. 

— Kabbalistiskt betecknar Tvillin-

garnes tecken världsalltets stora 

människas armar och händer och 

följaktligen uttrycker det männi
skans planerande och utförande 

krafter." 
Manuskriptet var i sin närmaste 

fortsättning otydligt med en mängd 

ord utplånade av någon vätska. En

dast en del brottstycken voro läs

liga: 
"På det intellektuella planet ut

trycka Tvillingarne înkarne-
, rade mänsklighetens högsta and

liga tillstånd — —flyktiga, själv

ständiga, filosofiska, högsinta 

övermått av själisk krait 
Sista meningen, som var fullt läs

lig och där varje ord var understru

ket lydde: 
"Detta tecken härskar över ligu

ster, älggräs, kräpp, renfana och alla 

strimmiga stenarter. Dess mystiska 

smycke är jaspisen, vilken följakt

ligen är en mäktig talisman för dem, 

som äro födda under detta tecken". 
Konsul Riber vände småleende de 

gulnade bladen i handen. Låg- det 

någon särskild mening i att- de kom

mit i hans ägo? Han, som aldrig 

gick på auktioner, hade av en vän, 

som han mött på gatan, övertalats 

att följa med in i ett hus, vars ägo

delar just klubbades bort till höger 

och vänster, och plötsligt föll det ho

nom in att också en gång ropa — i 
nästa ögonblick var han ägare till 

den gamla bokluntan, i vilken han 

funnit de handskrivna pappersarken. 
Var det hela en slump eller — kon-

;uln smålog åter — hade någon hem

lighetsfull makt i en bestämd avsikt 

här drivit sitt spel? 
Vad ville i så fall denna makt 

säga honom? Ge en rätt så träf

fande karaktäristik av honom själv ? 

Knappast! Men kanske — Riber 

upprepade ordet "kanske med ett 

självironiskt leende kring den fasta 
munnen — ville den tala om att ja-s

pisen var en mäktig talisman för ho

nom —- en lyckosten! 
Han lade eftertänksamt ned pap

peren i skrivbordslådan — nåja, var
för inte, saken kunde vara värd en 

undersökning. 
Dagen därpå gick han in i en ju

veler ar eaffär oeih bad att få en ring 

med en däri infattad jaspis. 

— Jaspis, upprepade butiksinne-

havaren, jaspis? Nej, den för vi inte. 
Den är en halvädel sten, mörk, svart
grön, utan utseende. Någon sådan ha 
vi inte — jo, vänta! Kanske ändå. 

För några veckor sedan var det en 
ung man, -som lämnade in en ring 
med en jaspis, vilken han ville ha ut

bruten och ersatt med en .annan sten. 
Han nekade absolut att återtaga jas-

pisen och bad oss kasta bort den. Men 
sådant gör man ju inte — helt säkert 

finns den kvar. 
Och han började leta i en liten låda 

med diverse småsaker i. 
— Jo, se här är den, utbrast han, 

en åttkantig svart sten med blank-

polerad yta och på undersidan en ut
märkt väl gjord ingravering, trons, 
hoppets och kärlekens sinnebilder, ett 
kors, ett- ankare och ett hjärta infläta

de i varandra. Få vi ta stenen.'' 

En vecka senare hade Riber den 

beställda ringen på sitt finger, ett 

centimeterbrett guldband med den 

däri in fettade jaspisen. 
Hans såg ned på den med verk

ligt nöje. Ett högst intressant expe

riment, vars utgång han med steg

rad förväntan avvaktade efter det 
egendomliga fyndst av den säregna 
stenen, vilken den förre ägaren på -ett 
så demonstrativt sätt befriat sig 
från. En lyckosten? Och i vilken 
riktning? Gav den kärlekens sym
bol, som fanns ingraverad i stenen, 

svaret härpå? Var det månne sitt 
livs stora kärleksuppelevelse han nu 

gick till mötes? 

En vecka svann, ännu en och kon

sul Riber måste säga sig, att lycko

stenen icke på något sätt bringat 

framgång men väl dess motsats. T-ar-

je dag hade medfört förtretligheter, 

vilka syntes antaga en allt mera ond-

artad karaktär. Svårigheter och led-
samheter i affärerna., kontroverser 

med vänner, penningförluster, allt 

detta hade de två veckorna formligen 

öst över honom. Kanske skrille det 

kommit även utan ringen, men han 

var dock van vid att ha tur i allt 

vad han företog sig. 
En av de närmaste dagarna upp

sökte konsul Riber juveleraren och 

bad att få namnet på den förre äga

ren till jaspisen. Guldsmeden slog 
upp beställningsboken och sade nam

net Viggo Vallner, redaktör. 
Riber gick efter adressen. 

Han hade för en del år sedan rätt 
flitigt umgåtts med denne Vallner, 
som på den tiden icke kallade sig 

redaktör utan författare. Han hade 
slagit igenom med en glänsande dikt

samling, med en gång blivit en av 
"de erkände", som man flockade sig 
omkring och man förespådde honom 
en lysande framtid. Förhoppniiigar-
ne gingo emellertid icke i uppfyllel
se, Vallner var en av dessa den lit

terära världens meteorer som plöts
ligt och bländande lysa fram för att 
i nästa stund och för alltid slukas 
av mörkret. Man förstod icke orsa- " 

ken men hans talang var borta — 
utskriven. Han försvann ur de lit

terära och konstnärliga kretsar, där 
han en kort tid varit gunstlignen, den 
uppgående storheten, och slog sig på 
journalistik. Men icke häller där 

gjorde han lycka. Efter vad det be

rättades drog han sig numera .mödo

samt fram som medarbetare i en fö

ga ansedd liten tidning. 
Riber hade under sitt sökande kom-
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evig Gud .bar trängts mer och mer 

i bakgrunden. Vårt liv bar därige
nom blivit flackt, begränsat och be

tydelselöst. Alla dessa intressen, 

som äro avhängiga av våra anlag 

och böjelser, oclh som äro fullt be

rättigade, ha endast blivit självän
damål och därigenom förlorat land

fästet i den försummade, men dock 

oförstörbara del av oss själva som 
bör evigbeten till. Yi tycka om att 

leva som om dagen av i dag aldrig 
tog ett slut, som om våra gärningar 

blott hörde till ögonblicket. 

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

medan den suger. 

Fråga 
Eder 

Fru. . .  
Hennes högsta önskan har 
länge varit att äga en 
Hoover, den enda apparat 
varmed mattorna kunna 
piskas inomhus utan att 

riva upp damm. 

A.-B. 
Ferd. Lundquist & Co. 

Hoov'er-avd. Tel. 4614. 

påskägg. 
Jag brukar tillbringa .min påsk 

hos herrskapet R. Och varje påsk 

har jag hört herr R. säga: 

-— Glöm inte att beräkna ett tjog 

särskilt för mig till kvällen! 

Och har hört fru R. svara: 
— Käre Arthur, det äter dit inte 

upp. 
Varpå ett litet meningsutbyte 

kommer ett lätt moln att för ett 
ögonblick vandra fram över herrska

pet R:s våning. 
Men på kvällen har herr R. lika 

väl sitt fulla tjog ägg framför sig. 

Och det- är egentligen då historien 

börjar. 
Han lyfter på den röda flanelldy

nan med ullgarnstuppen, varunder 

de tjugo heta, äggen ligga och säger: 
— Skulle detta vara något för en 

frisk och normal man att äta upp! 
När jag var pojke skulle jag ledigt 

kunnat försörja ett par sådana där 

tjog. 
Och så gripa vi oss an. 

— Ja, ni få ingenting annat än 

ägg, säger fru R. Det har bon sagt 

i tre år, och för varje gång under 

dessa tre år har "ingenting annat" 
visat sig bestå av en oändlig massa 

god mat. 
Och vi topphugga högtidligt det 

iförsta ägget. 
Herr R. bar genast lagt tre styc

ken på sin assiett. Och han säger, 

medan det först avhuggna ägget rin

ner ut över hans bänder och de an

dra på assietten, detsamma som jag 

hört honom säga föregående påsk-

aftnar: 

— Jag slkulle vilja påstå att de 

här äggen äro en aning för lösa. Har 

Lotten ingen klocka i köket? 

•<É>. 

JU\T ELEK. 
i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

—' Åjo, för all del, svarar fru R. 

Vi ha både klocka och äggkokare. 

Och jag tycker att äggen äro allde

les lagom. Vad säger Ragna? 

— Ja, vad vill ni att jag skall 

säga, svarar jag i en bestämd före
sats att icke taga någons parti. Om 

jag suttit ensam på Grand och tärt 

det bär ägget skulle jag inte ett 

ögonblick tänkt något annat än att 

det var ett utmärkt ägg med en 

ovanligt stark gula. 
— Gulan är intet fel på, säger herr 

R. och demonstrerar dess färgstyrka 

genom att torka av ett av de över-

gulade äggen på Servietten. En 

blick från. hans fru kommer honom 

att hastigt vända den nedsölade ser-

viettsidan in mot västen och en ny 

blick att lika hastigt vända den rätt 

igen. Härvid råkar hau draga ned 

det i äggkoppen isatta ägget i gol
vet, där det krossas till fett mos på 

mattan. 

— Det ar precis som jag säger, 

upprepar han ståndaktigt, äggen 
äro alldeles för lösa. De tåla ju inte 

att jnan rör vid dem. 

— Ja^, du får ursäkta att de inte 

äro kokta att spela käglor med, sä
ger frun och låter sina ögon utsända 

en åskstråle mot den äkta hälften, 
varefter de såsom ett solsken lysa 

emot mig över en framräckt bröd

korg. 

Herr R. rengör och knackar sitt 
tredje ägg. Han lyckas få av det 

på mitten. Endast gulan står som 

en svälld båge över äggkop.pskanten. 

Han betraktar det med en blick som 
låg det på bottnen av en literbutelj, 

oclh i ett ögonblick, då han tror sig 

obemärkt, för ban hela äggkoppen 

till munnen och slår behändigt ut 
halva dess innehåll över skjortbrös

tet. 
— Finns det något uslare än ägg-

koppar ! utbrister ban indignerad och 

bearbetar energiskt stärksaken med 

sin nedsmorda serviett. — Nej, så 

bär, säger ban och sätter, den dry
pande äggkoppen på den kinesiska 

bordlöparen, så bär skall man äta 

ägg! 
Och han placerar sitt fjärde ägg i 

sin vigselring, som iberetts en liten 

avröjd plats på assietten. 

Vi avvakta med en viss spänning 

vad som nu skall följa. Herr R. har 
fått ägget i handen och måttar med 

smörkniven och skär på som vore det 

en brödlimpa. Vi andas lättare. 

T öppningen har gått lyckligt! 
Men snart påkallas vår uppmärk

samhet av en hy energisk gnidning. 

På något outgrundligt sätt tycks 

hela gulan ha hamnat på den stol

sits, varpå herr R. sitter. 
— Hur gick dçt? frågar fru R. i 

förklarlig oro över läderdynan. 
— Vilket? frågar herr R. stucken 

och betraktar henne med en talande 

blick som undanber sig varje ingå

ende i obehagliga detaljer. Och han 

flyttar sig tillrätta på stolen med 
en belåten min, suddar ut några 

äggulsdrop.par över damastduken och 
söker resignerat efter en obefintlig 
ren tredje dimension på sin serviett. 

âmjnurt 
Ovanstaende bild visar nagra pjäser 
av Damrumsmöbel i moderniserade 

SK ROKO 
ett på en gång förnämt, vackert och 
prisbillijgt arbete utgånget från 

välkända établissement. Bese den 
i vår möbelavdelning och inhämta 
samtidigt upplysningar om bosätt-
uingsförsäkringen och våra verk 
ligt förmånliga avbetalningsvillkor. 
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Därpå lyfter han i ullgarnstuppen 

på flanelldynan som om ingenting 
hänt, tar ett femte ägg -i handen och 

frågar som i förbigående: 

— Eå vi något efteråt? 

— Du skall väl först äta äggen, 

svarar fru R. Du har ju själv be

ställt ett tjog för din räkning. 

- Ja, var du lugn! säger herr R. 

en smula nervöst. Jag skall nog äta 

upp mina ägg. Men det roade mig 

ändå att veta om vi fick något se

dan. 

Och han börjar tålmodigt och lång

samt skala hela. ägget för att .sedan 

krossa det med skeden och strö salt 

och peppar på. 
— Det här är. egentligen det enda 

förnuftiga sättet att äta ägg, säger 

lian triumferande och tappar en bit 

på smokingupp silaget, 
— Ja, det lämnar åtminstone spår 

efter sig, svarar fru R. Hon ser 

väldigt förargad ut. 
— Finns det egentligen något us

lare än äggskedar? utbrister herr R. 

och skakar den vita benskeden inför 

mina ögon. Kan man se en mera 

idiotisk tingest än den här. Men det 

är Lottens ffel. Hon kan inte få i 

sitt huvud att det finns folk, som 
inte vill äta. ägg med äggskedar. 

Och han griper med verklig despe

ration efter sitt sjätte ägg. 
— När tror du vi kunna börja 

med orren? säger fru R. Hon ser 
ut som om hon hade stor lust att 

omedelbart utdela orrar i ̂ lla former. 
— Orre! utropar herr R. och låter 

med outsäglig lättnad det sjätte äg

get falla tillbaka i karotten. Varför 
sade du inte det genast, så hade jag 

sluppit att sitta oclh slita med den 

här uselheten så länge! 
— Slita! repeterar fru R. Jag 

trodde inte att det var mer än en 
frisk och normal man med största 

lätthet kunde äta upp. 
Då tiger herr R. och börjar ser

vera bourdeaux'n till orren. 
Och det vidtar en mycket angenäm 

supé. 
Men ett problem står olöst för mig. 

Det är var fru R, gör av alla do 

kalla äggen. 
Och förra påsken frågade jag hen

ne rent. ut. 
Det kom en glimt i hennes öga, 

hön lade sin hand på min arm och 

sade hemlighetsfullt: 

—. Tror du inte jag känner Arthur 

— det är bara porslinsägg under! 

Ragna- Peters. 
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Det ledande märket 1 

sommarshov med gum-

misida är nu som alltid 

VISKAFORS 

För Påskresan 
måste var och en 
vara försedd med 
lätta och trevliga 

Kappsäckar 

Resväskor 
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Reseskildringar 
från Sverige och Noree av p 1 
G. Petersson. Pris kr.^S A" 
förskott. Pr Post-

Pressen säger: "Det är ett 
nöje att läsa dessa snapshots från « 
•möjliga delar av vår halvö Stil 
ledig och uttrycksfull, kvickt^ T 
underhållande skildrar förf t ,,T 
och natur ..." " lolkl)v 

Rekvireras från förf :S t•• , 
adr,: Kristinehamn. 

HANDSKAS 
och VANTAR 

RIKT URVAL. 

Lägsta priser. Kända goda kvalitéer 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

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

6n by av ros och 

persika. 

Det satt en ung flicka i spårvag
nen. Med nedböjt huvud studerade 
hon ivrigt i.den bok hon höll i han
den. Inte med glädje men med be
slutsam energi. Det var tydligen en 
tråkig men nyttig bok; av vars in
hämtande hon antagligen förvänta
de god hjälp på den arbetets väg hon 
hade att vandra. Nu och då förhör
de hon tyst sig själv med ögonen 
från boken och lyfta t huvud. 

Det v.ar då mah såg hur ful hennes 
hy var, grå, rödfinnig, svampig, liv
lös, en hy som totalt förstörde ett 
utseende, vilket eljes skulle varit 
verkligt vackert och vinnande, en hy 
som framdeles, då hon söker anställ
ning, skall fördunkla och göra nästan 
värdelösa hennes genom läxplugg-
ning mödosamt förvärvade glänsan
de betyg, oclh som inom ungdoms
världen skall förvisa henne till de 
ensamma sollösa vråar, vilka äro re
serverade för de mycket fula. 

Hennes bild och tanken på hen
nes onödigt hårda öde dröjde .ännu 
kvar som en plåga, då min blick av 
en 'tillfällighet kom att snudda vid 
en rubrik "Hudens vård" i den ame
rikanska tidningen "The Woman 
Citizen". Till tjänst för min obe
kanta fulhyade moitiée i spårvagnen 
och andra som med henne dela öde 
ber jag att i korthet få återgiva de 
råd och anvisningar d:r Guielma F. 
Aslop lämnar i den rätt vidlyftiga 
artikeln. 

Det är, säger hon, först och främst 
en fråga om diet. Inga allmänna 
förhållningsregler kunna givas. Sa
ken måste tagas individuellt. Det 
finns vegetarianer med en hy av ros 
och persika, men det finns också 
köttätare som befinna sig i samma 
lyckliga predikament. Ful hy åter
igen finner man lika ofta på det ena 
som på det ändra hållet. 

Icke ens hos barnen är den rosiga 
hyn allmän egendom. Förutsättnin
gen för densamma är en vitamin-rik 
föda, regelbundna måltider, tillräck
ligt med sömn, rörelse -och frisk luft. 
Den blomstrande hyn hos ett barn 
är icke en fristående företeelse utan 
en följd av, ett tecken på kroppslig 
och själslig hälsa. 

Detsamma är förhållandet 'med 
vuxna människor. Vår fula hy är 
straffet för ett ohygieniskt levnads
sätt. Vi leva. på en "överkokad" 
och därför vitamin fattig föda. Rå 
frukt, om vi tåla -den, och två — fyra 
glas sur mjölk pr idag skola ge oss 
vitaminer och rensa vårt system. 

Ingen "inomhushy" kan någonsin 
vara- verkligt vacker. Buden behö
ver bada i sol, luft och rägn! 

En mäftniska som sover för litet 
får en glanslös, "tjock" hy, brunbet-
sad av tröttheten. Det kan icke vara 
annorlunda, 

Med ett stillasittande liv följer en 
dålig blodcirkulation, slappa muskler 
och en blek rynkig unsiktsbud. 

En lantflicka -som lever ett natur-
enligt levnadssätt med enkel men nä
rande föda och som sover sig utvilad, 
arbetar med sin kropp och vistas 
mycket utomhus kan utan att på nå
got sätt vårda sig om sitt utseende 

är enastående för 
fintvätt. 

ha en rosigare, vackrare hy än stads-
damen som gör a-llt tänkbart för att 
förskaffa sig en sådan. 

Det är liv och näring ansiktshuden 
behöver. Liv och näring tillföras av 
blodet. Och när purprar blodet kin
den? Då man är ute i friska luften, 
och vinden blåser, solen skiner, regn
stänket faller, och även när man ar
betar och när man sover! 

Elin Faxe. 1 

Efter influensan är Ni i behov av en 

tids luftombyte. Säkrast och snabbast 

återvinner Ni krafter och vigör på Hindus-

hemmet (f. <1. Dr. Björkmans Kuranstalt). 

Alla moderna badformer samt. behandling 

med spektrosollampa i trevligt inredd bad

avdelning. Examinerad sjuksköterska och 

massös. —• Rådfråga Eder läkare angå

ende behandlingsformerna! Försäkra 

Eder i god tid om något av de rum, som 

bliva lediga efter påskdagarne, genom att 

ringa Hindås 12. 
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Aktiebolaget Pehrssons Förlag 

StudcntskriV' 
ninaarna. 

Den oerhörda oro och spänning 
som i våra dagar råder i tusentals 
lem i avvaktan på utgången av vå

rens studentskrivningar, frammanar 
för minnet en till eftertanke manan

de episod ur verkligheten. 
Den handlar om en kuggad abitu

rient. 
Vilken skärande kontrast mellan 

<fen vackra vårdagen och den dystra 

stämningen bland det lilla kamrat-

laget, sedan det blivit känt att en av 

dess -mest omtyckta medlemmar, allas 

räi Henrik, "skrivit ner sig" i sven-

kan. Utslaget kom som en verklig 

överraskning, icke minst för Henrik 

själv, som greps av den djupaste för

tvivlan. Kamraternas tröstande fö

reställningar förmådde icke lugna ho

nom. Inför hans inre blick reste sig 

endast en gestalt, hotfull sträng och 

obeveklig, nämligen faderns. Att 

resa hem, 'ställas till ansvar, känna 

skammen trycka, betraktas av alla 
som en kuggad, en misslyckad, en 

undermålig — nej. hellre döden! 

Han utmålade i sin fantasi allt 

som väntade honom, medan en ona

turlig upphetsning kom febern att 

bränna i hans blick och blod. Kam

raterna stodo förfärade och lamslag

na inför denna häjdlösa sorg. Och 

när han i sin upprörda sinnesstäm

ning slutligen befallde dem att gå, 

att lämna honom i fred, gingo de 

alla utom en — hans bäste vän. Den

ne h-ade sett- hur ett vilt beslut låga

de i de feberheta ögonen och förstod 

att fara var å färde. Och när de 
blevo ensamma fick han visshet. Med 

en stämma som kom blodet att isas 
i vännens ådror, sade Henrik plöts

ligt: 

— .Tag vågar inte resa h-em. Det 

finns för mig 'ingenting annat än 

döden. 

Det händer mycket i kamratlivet, 

som föräldrar aldrig få en aning om. 

Och något sådant var de själsstrider, 

den kamp, som utkämpades av dessa 

båda ynglingar under den kväll och 

natt s-om följde. Om Henriks strän

ge far hade kunnat bevittna dessa 

sonens timmar av outsägliga kval, 

varunder den andre fick uppbjuda 

hela sin själsstyrka och uppfinnings

förmåga för att pvvärja en katastrof, 

haide han -sann-olikt önskat att- han 
aldrig ingivit sonen en sådan skräck 

för ett misslyckande i studentexa

men. Först vid 7-tiden följande mor
gon vågade kamraten lämna den 

förtvivlade ynglingen i hans lilla 

förhyrda studierum. Han hade in
nan dess tagit hans 'heliga löfte att 
icke begå någon överilad handling 
utan -modigt taga konsekvenserna av 
det som skett. Och Henrik höll sitt 

löfte. Men dessa timmars kamp om 

liv eller död stå ännu kvar i kam
ratens minne som -den mest prövan

de stund han någonsin genomlevat 

i sitt liv. 
Och hur upplöstes det hela? — 

Såsom vid de flesta tillfällen i livet 

långt lyckligare än man vågat hop
pas. Fadern lugnade sig, Henrik 
fiok en förmånlig kondition under 

sommaren, avlade vid julen med he

der sin studentexamen och är nu en 

välbeställd man i staten. 

Huggningen, som för ynglingen 
tedde sig som en oöverkomlig kata

strof har för den vuxne mannen re
ducerats till ett passerande moln. 

Tillhör själsstämningen hos den-
n-> unge man undantagen? :— Knap

past! Hos varje abiturient finnes 
säkerligen en verklig fruktan och 

ångest för ett misslyckande. Da

garna mellan skrivningarna och ut

slaget äro för honom kvalfulla da

gar. och komma därtill från föräld-
raliåll stränga påminnelser om att 
ett underkännande icke blir tolere

rat. händer det att hans sinnesför
fattning vid en kuggning lätt slår 

över till hysterisk förtvivlan. 
Ligger det icke något onaturligt 

i denna alltför upphetsade stämning 
inför studentexamen? Överdrive 

icke dessa ögonblicks betydelse i allt 

för hög grad från såväl föräldra- som 

abiturienthåll? Det är väl dock ic
ke meningen att detta mogenhets-

prov skall förvandlas till en skärs
eld eller över huvud upphöjas till 

ett kriterium på de ungas duglighet 

för livet! 
Viårens svåra och t. o. m. från 

lärarhåll skarpt klandrade ämnen 

för .studentskrivningarna inge far
hågor för att kuggningar icke skola 

utebli. Flertalet av uppgifterna 
kräva långt större specialkunskaper 

och förmåga av självständigt tän
kande än en 17—19 års yngling i re

gel besitter. Fortsätter man på den
na väg att år för år välja allt mera 

invecklade och tillkrånglade uppgif
ter blir det snart en lyökträff om 

abiturienten ibland -dem hittar någon 

som han går i land med. 
Den kinesiska muren mellan sam

hällets bildade och obildade växer 
i höjd. Om det ekvilibristiska, våg

stycket att nå dess krön i somliga 
fall blir ungdomen för övermäktigt, 
voie det åtminstone önskvärt att för
äldrarna icke genom för mycken 
stränghet gjorde deras misslyckande 

än svårare. 
Den vita mössan i all ära — dess 

storhetstid omfattar dock endast nå

gra dagar i ett människoliv. 

Louise Bergh. 

(Eftertryck förbjudes.) 

l§in<Män$lor 
Av F  H I ß  A  E R I K S S O N .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbuiuls 

artikelserie. 

Begär alltid 

Kobbs 
Thé 

Varje handling, god eller dålig, är 

såsom en fruktsam moder. 

H. P. Blavatsky. 

Människans liv tycks framför allt, 
eller åtminstone i ovanligt hög grad. 
bestå i besegrande av hinder — man 
skulle rent av kunna kalla det för 
en enda lång hinderritt. Det lilla 
barnet är nog ovetande om att det tar 
sitt första hinder, när det lyckats 
släppa sitt tag i stolen och tulta två 
steg framåt på egen hand mot sin 
mammas armar. Men längre fram 
börja hindren kännas: den första 
kängsnörningen. den första sömmen, 
de första bokstäverna Och se
dan den första klassen i skolan! Det 
första slagsmålet på skolgården — det 
så att säga första hävdandet av per
sonlighetens rätt i skocken — så ter-
minspasseringen, studentexamen eller 
andra examina, den första platsen, 
giftermålet,' den ekonomiska kampen 
för tillvaron: allt är det hinder att 
"ta". Så ytterst få är det beskärt 
att mottaga livets gåvor som mogna 
frukter, vilka falla ned i deras sköte, 
och fråga- är. om detta ens kan kallas 
avundsvärt — det är snarare raka 
motsatsen. 

Ty hindren äro helt enkelt ett lev
nadsvillkor för människan. Klima
tets, jordmånens svårigheter, oför
delaktiga. levnadsförhållanden, fat
tigdom, sjukdomar och rent av 
kroppsliga handicaps, allt detta och 
många andra slags thinder tvinga allt 
vad -som finnes av fysisk och mora
lisk kraft hos människan i aktiv 
tjänst. Hindren sovra de dugliga 
från de odugliga, håller den innebo
ende energien i övning och stärker 
därigenom livskänslan; och att män
niskan, åtminstone instinktivt, alltid 
varit medveten om detta, därom vitt
nar det oförstörbara, outrotliga 
stridsbegäret tiderna igenom: striden 
för stridens egen skull, endast och 
allenast för lusten att övervinna — 
med andra -ord att taga hinder. 

Emellertid var det icke med detta 
slags hinder, de stora och oundvik
liga, som vi nu skulle syssla. I de 
flesta fall står nödvändigheten här 
som en obeveklig stallmästare med 
sin piska och tvingar den tveksamme 
ryttaren till språnget. De stora hin
dren ta vi oftast, åtminstone ta vi 
ärligt sats. 

Det är annorlunda med de små. I 
det dagliga livet vandra vi liksom i en 
tät småskog av hinder, som mer eller 
mindre inverka på vår bana. Märk 
hur väderleken, hälsotillståndet, fa

miljemedlemmarnas humör, tillfälli
ga motigheter, hänsynen till "vad 
folk säger", egna lust- eller olust-
känslor påverka oss! Det finns in
gen anledning att önska att sådana 
ei skulle finnas, det är en daglig 
gymnastik för viljan och utan den
na litet skrovliga nötning skulle 
livsvägen kännas som hal-is utan fä
ste. Motståndet måste till. Kraf
tiga naturer njuta av att övervinna 
det. 

Men alla äro vi inte kraftnaturer. 
De flesta av oss ha en benägenhet, 
permanent eller tillfällig, att falla 
till föga för de små hindren. Att 
ta hänsyn till väderleken eller ko
kerskans humör är mänskligt, och 
vem kan alltid vara stram? 

Men hinderskogen, om vi skola 
återgå till vår liknelse, har en oro
ande benägenhet att växa sig tät. och 
om vi inte dagligen hugga upp i den, 
kan den hota att alldeles kväva oss. 
Och märk! Det är icke så mycket 
själva hindren, som känslan av hin
der vi ha att kämpa mot. Kropps
lig svaghet, själslig depression eller 
en medfödd läggning åt passivitet 
och oföretagsamhet ha nämligen den 
egenskapen att förstora hindren i 
vår föreställning. Yi känna oss om
givna av idel omöjligheter, insnärj
da i en djungel av motigheter — och 
så "får det vara". Breven bli obe 
svarade, kläderna olagade, ärendet 
outrättat. Allt uppskjutande har 
sin rot i hinderskänslor. Och det 
uppskjutna, som hopar sig, skapar 
i sin tur ett slags osund atmosfär i 
själen, ett permanent dåligt samvete, 
som långt ifrån att minska, i stället 
ökar olusten att företaga sig något. 
Mycket fattiga människor med den
na läggning sjunka ned i obotlig slö
het och mista så småningom all för
måga att höja sig ur eländet. 

Obeslutsamhet är ett annat utslag 
av hinderskänslan. Människor fin
nas. vilkas hela liv förgår i tvekan 
och oförmåga att träffa ett val. att 
besluta såg för ett avgörande. Vad 
de skola, välja, alltid se de nackde
larna vid att välja orätt, och de äga 
icke ens förmågan att av två onda 
ting välja det minst onda. Så glider 
dem initiativet ur händerna, tillfäl
let går förbi, och de bli sittande med 
den negativa trösten att åtminstone 
inte ha valt dumt. 

Eller man förfaller — av samma 
anledning och enligt "lagen om min
sta motståndet" — till slösysselsätt
ningar: patience*, tidningar, förströ
elseböcker eller d:o handarbeten; 
detta, som skulle brukas till vila 
efter den sunda, ansträngningen, tjä
nar i stället till förevändning att 
slippa själva ansträngningen, det 
som man borde göra nu. Ett slags 
själens åderförkalkning! Och värst 
av allt: man känner att- man förstel
nar och likväl är man oförmögen att 
rycka sig loss. 

En kategori av människor finnes, 
vilka så stängts inne, snärjts och för
kvävts i hindrens skog, att de flesta 

"av dem aldrig finna ut. Det är de 
sinnessjuka av den melankoliska och 

j Hår-Nyheterna j 
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oföretagsamma, typen. Där kan man 
se en räcka, ut sin hand, men dra, 
den tillbaka linnan han hunnit fatta 
något; en annan stiger upp för att 
gå men sätter sig igen innan han 
kunnat besluta, sig att ta- ett steg; en 
tredje öppnar munnen för att tala, 
men hejdas liksom av en osynlig 
makt. De måste tvingas till att äta, 
tvingas att promenera, tvingas att 
lägga sig och att stiga upp, ingen 
har förmåga, att fullfölja den lilla 
gnista av initiativ som ännu finnes 
kvar inom honom. De leva bokstav
ligen i en värld av hinder. Lyck
ligtvis, en och annan kan tillfriskna 
och räddas åter till handlingens sun
da värld, men för dem som sett dem 
i sjukdomens grepp, än minnet out
plånligt — och varnande. 

Hur skall jag då befria mig ur 
"hindrens snår", vare såg de växa 
igen över mitt vardagsliv eller hota 
att förstöra själva .min själs hälsar" 
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Cyckostenen. 
Av ULLA REIMER. 

Konsul Riber var affärsman med 

^Präglat sinne för realiteter, men 

i .alla fan tillräckligt fantasi 
att med ett visst intresse läsa de 

Wdskrivna pappersblad, som han 
unnit instuckna i en på auktion in-

®Pt bokpacke, och vilka innehöllo 
f11 iel högst kuriösa upplysningar 
^anslutning till, som det uppgavs, 

esoteriska globkartan". 

®ai1 beskådade de uppritade 
'jùnbilclerna, studerade tabellerna 

')(h kom slutligen till klarhet om att 

^an var född under "Tvillingarnes" 
^ken, -om vilket de hemlighetsfulla 

"^tkiiingajne, tydligen skrivna av 
11 al'Irings darrande men omsorgs
full 
île 

a hand, hade att förtälja följan-

Töcknet Tvitlingarne (Gemini) 

f^täller i sin symboliska aspekt 
1(^n> den kraft som åstadkom-

gpnom gemensam handling, 

ävensom kamratskapets sanningar. 

— Kabbalistiskt betecknar Tvillin-

garnes tecken världsalltets stora 

människas armar och händer och 

följaktligen uttrycker det männi
skans planerande och utförande 

krafter." 
Manuskriptet var i sin närmaste 

fortsättning otydligt med en mängd 

ord utplånade av någon vätska. En

dast en del brottstycken voro läs

liga: 
"På det intellektuella planet ut

trycka Tvillingarne înkarne-
, rade mänsklighetens högsta and

liga tillstånd — —flyktiga, själv

ständiga, filosofiska, högsinta 

övermått av själisk krait 
Sista meningen, som var fullt läs

lig och där varje ord var understru

ket lydde: 
"Detta tecken härskar över ligu

ster, älggräs, kräpp, renfana och alla 

strimmiga stenarter. Dess mystiska 

smycke är jaspisen, vilken följakt

ligen är en mäktig talisman för dem, 

som äro födda under detta tecken". 
Konsul Riber vände småleende de 

gulnade bladen i handen. Låg- det 

någon särskild mening i att- de kom

mit i hans ägo? Han, som aldrig 

gick på auktioner, hade av en vän, 

som han mött på gatan, övertalats 

att följa med in i ett hus, vars ägo

delar just klubbades bort till höger 

och vänster, och plötsligt föll det ho

nom in att också en gång ropa — i 
nästa ögonblick var han ägare till 

den gamla bokluntan, i vilken han 

funnit de handskrivna pappersarken. 
Var det hela en slump eller — kon-

;uln smålog åter — hade någon hem

lighetsfull makt i en bestämd avsikt 

här drivit sitt spel? 
Vad ville i så fall denna makt 

säga honom? Ge en rätt så träf

fande karaktäristik av honom själv ? 

Knappast! Men kanske — Riber 

upprepade ordet "kanske med ett 

självironiskt leende kring den fasta 
munnen — ville den tala om att ja-s

pisen var en mäktig talisman för ho

nom —- en lyckosten! 
Han lade eftertänksamt ned pap

peren i skrivbordslådan — nåja, var
för inte, saken kunde vara värd en 

undersökning. 
Dagen därpå gick han in i en ju

veler ar eaffär oeih bad att få en ring 

med en däri infattad jaspis. 

— Jaspis, upprepade butiksinne-

havaren, jaspis? Nej, den för vi inte. 
Den är en halvädel sten, mörk, svart
grön, utan utseende. Någon sådan ha 
vi inte — jo, vänta! Kanske ändå. 

För några veckor sedan var det en 
ung man, -som lämnade in en ring 
med en jaspis, vilken han ville ha ut

bruten och ersatt med en .annan sten. 
Han nekade absolut att återtaga jas-

pisen och bad oss kasta bort den. Men 
sådant gör man ju inte — helt säkert 

finns den kvar. 
Och han började leta i en liten låda 

med diverse småsaker i. 
— Jo, se här är den, utbrast han, 

en åttkantig svart sten med blank-

polerad yta och på undersidan en ut
märkt väl gjord ingravering, trons, 
hoppets och kärlekens sinnebilder, ett 
kors, ett- ankare och ett hjärta infläta

de i varandra. Få vi ta stenen.'' 

En vecka senare hade Riber den 

beställda ringen på sitt finger, ett 

centimeterbrett guldband med den 

däri in fettade jaspisen. 
Hans såg ned på den med verk

ligt nöje. Ett högst intressant expe

riment, vars utgång han med steg

rad förväntan avvaktade efter det 
egendomliga fyndst av den säregna 
stenen, vilken den förre ägaren på -ett 
så demonstrativt sätt befriat sig 
från. En lyckosten? Och i vilken 
riktning? Gav den kärlekens sym
bol, som fanns ingraverad i stenen, 

svaret härpå? Var det månne sitt 
livs stora kärleksuppelevelse han nu 

gick till mötes? 

En vecka svann, ännu en och kon

sul Riber måste säga sig, att lycko

stenen icke på något sätt bringat 

framgång men väl dess motsats. T-ar-

je dag hade medfört förtretligheter, 

vilka syntes antaga en allt mera ond-

artad karaktär. Svårigheter och led-
samheter i affärerna., kontroverser 

med vänner, penningförluster, allt 

detta hade de två veckorna formligen 

öst över honom. Kanske skrille det 

kommit även utan ringen, men han 

var dock van vid att ha tur i allt 

vad han företog sig. 
En av de närmaste dagarna upp

sökte konsul Riber juveleraren och 

bad att få namnet på den förre äga

ren till jaspisen. Guldsmeden slog 
upp beställningsboken och sade nam

net Viggo Vallner, redaktör. 
Riber gick efter adressen. 

Han hade för en del år sedan rätt 
flitigt umgåtts med denne Vallner, 
som på den tiden icke kallade sig 

redaktör utan författare. Han hade 
slagit igenom med en glänsande dikt

samling, med en gång blivit en av 
"de erkände", som man flockade sig 
omkring och man förespådde honom 
en lysande framtid. Förhoppniiigar-
ne gingo emellertid icke i uppfyllel
se, Vallner var en av dessa den lit

terära världens meteorer som plöts
ligt och bländande lysa fram för att 
i nästa stund och för alltid slukas 
av mörkret. Man förstod icke orsa- " 

ken men hans talang var borta — 
utskriven. Han försvann ur de lit

terära och konstnärliga kretsar, där 
han en kort tid varit gunstlignen, den 
uppgående storheten, och slog sig på 
journalistik. Men icke häller där 

gjorde han lycka. Efter vad det be

rättades drog han sig numera .mödo

samt fram som medarbetare i en fö

ga ansedd liten tidning. 
Riber hade under sitt sökande kom-
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A. LUNDBLADS 
BEGRAVNINGSBYR A 

KUNGSGATAN 12 
TEL. 1104ö, 7 76, ankn. bost. 

Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

Snäll och villig 

Ensamjungfru 
något kunnig i matlagning, får god plats 
under sommarmånaderna i 3 personers 
liushåll på Landvetter. Platsen sokes-
Söndag och Måndag kl. 3—5, Grötabergs-
gatan 2. 2 tr. till höger. Tel. 9144. 

Ingen annan väg ut finns än Sand
lingens. En mer eller mindre kraf
tig .själslig stöt, kommande inifrån 
eller utifrån, sätter en ofta i fart på 
denna väg. (Där hinderskänslan har 
sin rot i ett direkt kroppsligt sjuk
domstillstånd, går den naturligtvis 
över med tillfrisknandet). Har man 
•alltså kommit på det klara med att 
här gäller det en förändring på all
var, så gör inan väl i att vända en 
skarp front mot sitt forna jag. O,m 
för människor i allmänhet den regeln 
gäller: Tänk först, handla sedan! 
så följ den motsatta; handla först, 
tänk sedan! Handla, innan hindren 
hunnit rada upp sig för din inre 
blick, hoppa med huvudet före i vatt
net innan du hunnit tänka på om det 
är kallt. Ju raskare du gör hand
lingen, dess lättare går den. Öva 
dig att trotsa just det där, som bru
kade hålla dig tillbaka, vädret, trött
heten, olusten, tanken på vad folk 
skulle tycka och dylikt: överdriv 
gärna att börja med, blott du står 
på den rätta, den aktiva sidan. Att 
bara låta bli de gamla slösyssel-
sättningarne hjälper föga-, om man 
icke samtidigt fyller sitt liv med 
verklig handling, sådan som kostar 
ansträngning och uthållighet —- se

dan betyder det ej så mycket om 
"handlingen" består i att ordna sina 
räkenskaper, reda upp i ett vinds
kontor, göra en resa eller besvara 
ett brev. Tro'icke att handlingen 
nödvändigt behöver bestå i en led
sam plikt! Yad som ligger för din 
natur är den bästa handlingen, ty 
ingen annan gör du lika bra; full
följ den endast till slut och vila se
dan, men lämna inga mellantider av 
slöhet undertiden! Tag så den led
samma plikten i samma glada tempo 
— men kom ihåg, roligt eller led
samt: ångra aldrig! Minns, att för 
en människa av ditt temperament är 
att "handla dumt" i de flesta fall 
bättre än att icke handla alls, och 
liksom en befälhavare aldrig får ta 
tillbaka ens en illa övertänkt order, 
så vänj dig vid att fullfölja även 
dina mindre förståndiga handlingar 
och — "ångra dina synder, men al
drig dina dumheter". 

"Gör det nu!" är en av de goda 
sentenser som pryda amerikanska af
färsmäns lokaler. Ingen sats är så 
förträfflig för den som lider av hin
der skänl a: 

Tag hindret — gör det nu! 

I varje hem 

där sköahetskravet dväljes 
för skornas ans det alltid vä!les 

V I K I N G  
S K O K R Ä M 

I||f IDUNA Konfektyraffär 

VASAGATAN 38 (mitt emot 

HÖGSKOLAN) - Tel. 18623. 

pl REKOMMENDERAS 

Kom oçh se vår enastående 
stora sortering av 

VÄSKOR 

Den röhande kvinnan. 
Rennes gåta löst. 

En framstående österrikisk läkare 
professor R. Hofstsetter har skrivit 
ett 300 sidor starkt arbete om "Den 
rökande kvinnan". Verket riktar sig 
icke till allmänheten utan, som en 
vetenskaplig avhandling, till läkar-
ne. Icke desto mindre har arbetet 
intresse även för "lekfolk". 

Professor H. förklarar, att kvin
norna i allmänhet icke röka av smak. 
Det är sålunda mycket få kvinnor 
som i ensamheten tända en cigarr el
ler cigarrett och njuta den långsamt, 
drömmande och med välbehag. 

De röka i stället för att det är mo-
därnt, för att det bereder dem till
fälle att visa sina vackra händer, si
na brilj,anter. Ofta ersätter cigarret
ten forna tiders handarbete. Kvin
nan är sedan urminnes tid van vid 
att ha sina fingrar sysselsatta och i 
brist på annat griper hon nu efter 
cigarretten. 

För många ensamma män blir pi
pan den trofaste vännen. Tobakens 
sällskapliga förmåga har också upp
täckts av den ensamma kvinnan. 
Kvinnor med ett tomt liv, olyckligt 
gifta eller bundna vid ett arbete, som 
de inte tycka om, bli ofta rökare. 

Sysslolösa kvinnor röka i allmän
het, under det att deras flitigare 
medsystrar sällan falla för frestelsen. 

Professor HofstBetter har av mån
ga kvinnliga patienter fått en sär
egen upplysning — de röka för att 
icke bli förälskade! Det är skåde
spelerskor och kvinnor inom andra 
"farliga" yrken, som sagt honom det. 

Professorn ger dem rätt. Av allt 
att döma, säger han, dämpar bruket 
av tobak de romantiska böjelserna. 
I det östliga Europa liksom i Tur
kiet röka kvinnorna för att inte få 
för många barn . Och även i detta 
fall synas de ha rätt. Bland prof. 

H:s många starkt rökande kvinnliga 
patienter var det endast en enda som 
icke var barnlös. Det är också, 
framhåller han, ett känt förhållande 
att tobaksarbeterskor sällan ha barn 
och få de några äro dessa nästan all
tid sjukliga. 

Professor H. har funnit, att tobak 
har en ofördelaktig inverkan på 
kvinnan. Hon blir gärna mager 
samt får rynkor omkring munnen 
samt en utstående underläpp. Hen
nes halsmuskler bli 'utvecklade och 
framträdande, hennes röst hård och 
skarp, hennes hjärta tar skada. To
bak är ett gift, farligare för kvinnor 
än för män. Männen röka till bety
dande del i fria luften, kvinnorna 
inomhus; männen vädra ut nikotinet 
genom några djupa andetag, kvin
norna sitta i sina rök fy lida rum. 

lek till hembygden och fosterlandet. 
Genom att sammanföra ungdomar ur 
olika samhällsskikt till gemensamt 
arbete för ett stort avhållet företag 
söker iman utveckla deras sociala 
känsla och vilja till gott samförstånd. 

Man har vid dessa skolor vunnit 
utomordentligt goda resultat både 
med hänsyn till de unga flickornas 
själsliga och till deras kroppsliga ut
veckling. De äro efter en sådan kurs 
ojämförligt mycket bättre rustade för 
livet än förut, likgiltigt vilken lev
nadsbana de sedan välja. När dessa 
ungdomar en gång gifta sig äro de 
synnerligen väl rustade för det hus
moderliga kallet. 

Kostnaden för ett deltagande i des
sa kurser, vilka måste bära sig själva, 
ställer sig relativt billigt, 50 à 60 
mark i månaden. Att priset kunnat 
nedbringas så pass beror på att sko
lorna- avyttra sina trädgårdsproduk
ter. 

Vår korrespondent försäkrar, att 
den tid icke är avlägsen då Tyskland 
i någon form och antagligen efter 
hushållsskolornas mönster skall ha 
infört ett obligatoriskt tjänsteår för 
flickor sedan de slutat sin skolgång. 

PATENTERADE 

1AVEEGR7H 
Spara tid. - Färdigkokta pâ 3 à 4 min. - Sp... 

0BS.1 VAR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS! 

Visit- & Promenad-Väskor, 100-tals 
mod. i prima skinnkval. fr. Kr. 5.— 

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNQSTORQET 2. 

Btt tjänsteår för DM 
kvinnliga ungdomen 

Svårigheten att komma in på an
dra redan överfyllda levnadsbanor, 
skrives det till oss från Tysk
land, har öppnat våra unga flickors 
ögon för de möjligheter till god ut
komst, som stå till buds på det hus
liga området. 

För att möta detta även ur sam
hällets synpunkt så glädjande intres
se hava kvinnoföreningar, som arbe
ta i denna riktning, skyndat att upp
rätta till landsbygden förlagda sko
lor i husligt arbete. 

Kursen, som är ettårig, omfattar 
matlagning, tvätt, strykning, söm
nad, trädgårds- och jordbruksarbete, 
barnavård, samhällskunskap, hälso
vårdslära, modersmålet m. m. Man 
lägger särskil d'vikt vid karaktärsda-
ningen och att bibringa de unga flic
korna höga livsideal. 

Genom aiibet-e i trädgård och på 
åker och äng liksom genom fotvand
ringar och studiefärder söker man 
öppna deras blick för naturen och 
dess skönhet samt bibringa dem kär-

Vi sälja mängder av 

G A R D I N E R  

Varför? Jo! Därför våra priser äro lägst och 

att vårt lager det största på 

platsen. 

A.-B. CARL JOHNSSON 
KUNGSTORGET 2. 

försäljningen till förmån för 
fiaga församUngsdiakont 

å Margaretaskolan den 16 april fäs
tes härmed i allmänhetens benägna 
åtanke. Programmet bjuder besö
karen föredrag av kyrkoherde Fi
lip Lundahl och komminister An
ders Block, musikunderhållning med 
solosång av hr Frans Erlanson samt 
te- och kaffeservering. Nöden är 
på grund av de bistra tiderna stor 
och vi uppmana allmänheten att ge
nom besök och inköp stödja det be
ll järtansvärda företaget. 

Emellan oss och Ängeln inom oss 
stå våra lidelsers skuggor och för
dunkla dess glans. 

Charles Dickens. 

Ingenting är så likt kärleken som 
begärelsen, och ingenting strider star
kare mot den. 

Blaise Vascal. 

AMAL'?K 
GUS,AfesonS Saluhallen 21 23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel ^ 

mr Färsk Fisk 
Hansson & SilfverstraZ 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. - TeU 9s 8o, I# 

EfCST&OHS 

JJIÔTM.JOL 
OfLEOflO KEM.-TEKN. FA O fil K 

G n . U N D A O  I 8 3 S  

N : o 5  har utfallit 
till allas belåtenhet. 

Prova detta vårt utmärkta 

till Kr. 5:— pr kg. Kraftigt 
med fin smak och arom. 

C. V. HELANDER & Co. 
Tel. 1389, 5318, 11719, 4310, 1715 

Vitrums FERR0L 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält fördrages det av den öm
tåligaste mage. Yid 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. 

Fds på alla apotek. 
Om Vitrums Ferro 1 ej finnes på närmaste 

apotek, tillskriv fabrikanten, Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

FRÅN KVINNÖVÄRLDEN. 

Sveriges moderata kvinnoförbund 
har på sitt i dagarne hållna årsmöte 
till ordförande efter friherrinnan 
Elisabeth Falkenberg, som avsagt 
sig befattningen, valt fröken Eva 
F röberg. 

En sammanslutning som i sitt sö
kande efter en ordförande har att 
tillgå en sådan kapacitet som fröken 
Fröberg kan i sanning skatta sig 
lycklig. 

* 

Internationella kvinnorådet till 
vilket olika länders kvinnliga na-
tionalråd äro anslutna håller sin 
femte årskongress den 4—14 maj i 
W ashington. 

Svenska kvinnornas nationalför
bund kommer att representeras av 
en delegation bestående av fröknar
na Märta Henriques och Anna Kle-
man, assistenten vid yrkesinspektio
nen Margit Malmsten, fröken Inge
gerd Palme och advokat Mathilda 
Staël von Holstein. 

En ung svenska, fröken May Ek
lund, elev vid Gymnastiska studie-
anstalten i Rostock, Tyskland, upp
trädde nyligen som pianist vid en 
stor välgörenhetstillställning i 
nämnda stad och erhöll därvid av 
lokalpressen ampla lovord för sina 
prestationer. 

NI ÖNSKAR 
en elegant, modern men bekväm sko 
till dagens lägsta pris. Besi 

10 Södra Larmqatan 10. 

Augusta Petersons Damfrisering 
rekommenderas. 

S. Hamngatan 59. Göteborg. Tel: 4692. 

SWALANDERS 
O KAFFE. * 

KUN0SGAT. 17. TEL 3658 K0mN.13.nt 5167. J 
BAZAR M/ANŒ132-133 NILS tkJCSONMT. 25 I 

mit till en utkant av staden, ett fat
tigkvarter fult och trist. I ett gat
hörn stod en grupp sysslolösa karlar 
samspråkande, några torvtigt klädda 
kvinnor skyndade hemåt-, och i det 
solstekta gatudammet lekte en här
skara av smutsiga stojaude barn. 
Riber kom in på en gård, där luften 
stod tjock oclh. frän mellan de höga 
husväggarne och krånglade sig upp 
för en knarrande brant trappa — såå, 
det hade gått så jämmerligt utför med 
poeten! 

Men det befanns att Vallner icke 
bodde kvar i sitt gamla logis. För 
några veckor sedan hade han flyttat. 
Man sade adressen — ett husnum
mer i den förnämsta stadsdelen. 

En halvtimme senare befann sig 
Riber hos den han sökte. En vacker 
dubblett, solig och präktigt möble
rad. Bladet hade tydligen vänt sig 
— en sådan bostad förutsatte en 
mycket god ekonomi. 

Vallner tog emot sin gäst med ett 
hjärtligt handslag. Hela hans väsen 
utstrålade denna tillfredsställelse som 
framgång och lycka föra med sig. 

— Se där, skrattade han muntert, 
jag väntade dig. 

—• Mig? upprepade Riber förvå
nad. Det är inte möjligt! 

—- Jo, det är alldeles säkert, be
dyrade den andre. Du hörde ihop 
med min lyckliga tid för sju år sedan 
och det är den som nu på ett för öv
rigt ganska mystiskt sätt vänder till
baka. De sju magra åren äro förbi 
ocih bättre tider synas stunda. Min 
sångmö, som så skamligt övergav mig 
har återvänt och är mig huldare än 
någonsin, min förläggare är själva 
älskvärdheten och frikostigheten, det 
finns guld i min pung och vin på 
min tunna och mina gamla vänner 
börja åter påminna sig min värde
fulla persoii. Men tag plats, käre 
bror, och låt oss språka — du fin
ner verkligt goda cigarrer i den där 
lådan. 

Riber kände sig brydd. 
— Jag försäkrar dig på min he

der, sade han, att jag inte hade en 
-aning om dina förändrade förhållan
den och att det inte är därför jag 
kommer — Jag har ett ärende till 
dig, ett rätt kuriöst ärende — det 
är en upplysning jag vill be dig om. 

Han tog upp ringen ur västfickan 
och räckte den till Vallner. Den där 

stenen har tillhört dig efter vad guld
smeden sade -— bar den någon histo
ria och vill du berätta iden för mig? 

Vallner vägde fram och åter på 
stolen, som han grenslade. 

— Om du hade -frågat mig för 
några veckor sedan skulle jag ha ne
kat att svara — det är nämligen en 
ledsam kärlekshistoria förknippad 
med den. Men nu är saken mig lik
giltig. Den där historien är nämli
gen utplånad av -en annan lycklig 
kärlekshistoria. Du mi-nms då för 
sju år sedan när jag slog igenom 
med mina dikter? Nå, vid den tiden 
förlovade jag mig med en ung släk
ting, och hon ga-v mig den där stenen 
som jag infattade i en ring jag ärft 
efter min mor. Det var meningen att 
vi skulle gift -oss med detsamma men 
just då fick jag på det besynnerliga
ste sätt motvind i seglen. Allt var 
förhäxat. Min poetiska ådra var to
talt utsinad, min fantasi förtorkad, 
min förläggare gav mig sjutton, mina 
vänner drogo sig undan, olyckan 
hängde -mig i hälarna och för varten
da ar blev det sämre och sämre för 
m'g — ja du har nog hört hur för
bittrat jag haft det. Nå, flickan 

ledsnade på att vänta -och slog upp 
—• det är nu några veckor sedan. Jag 
blev ursinnig förstås och gick bort 
till guldsmeden för att bryta ut den 
-otrognas sten ur min mors ring och 
få insatt en annan. Knappt hade 
jag fått ringen på mitt finger igen 
förrän jag hux flux blev kär i en 
ung flicka -med guld och gröna sko
gar. Med henne kom framgången 
också i alla. andra avseenden och nu 
går jag framåt med stormsteg. 

— Var det allt? utbrast Riber 
storögd -och i en ton av 'besvikelse. 
Den alldagligaste kärlekshistoria i 
världen! Och jag som gått och in
billat mig att det var något alldeles 
särskilt hemskt förknippat med den 
här stenen, att den var förhäxad, ja, 
mer än så, — förbannad! Sen jag 
fick ringen på mitt finger har jag 
varit förföljd av olyckan. Och du 
själv! Var du inte under de sju år 
du ägde stenen nere i eländet ända-
till halseu? Och nu när du blivit 
kvitt den, lyser lyckans sol åter över 
dig. 

(Forts.). 
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Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

BREVLÅDA. 
H—a L—II. Jämför med före

liggande nummers artikel i ämnet 

och vi hoppas, att- ni skall förstå an
ledningen till avböjandet. 

Fru B. W. Förslaget omfattade 
i huvudsak icke mer än det redan 

anförda. Och det räcker. Vi gra

tulera, och önska hjärtligt lycka 

till! ' 1 

Rättvis. Tnte så länge den ena 

parten förvägras all rätt. Få Xi 

inte plats båda på Sveriges vida 

jord! Vi kunna tyvärr icke finna-

reson i vad ni säger. 

Rigmor. För våra många vänner? 

skull i Skåne — gärna. 

Syster Elsas Förlossni 
Älmhult, erbjuder verkligt trygg ocli 
ogenerad vistelse o. nedkomst. " 
avgifter. Prosp. mot porto. 

Hrla (Mjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 - . 

Goda inköp 
av Konserver, rökt Lax, rökt Al, 
Räkor m. m. i N:o 55. Smör, 

Ost, Långedragsbröd i N:0 60. 

Bazar Alliance. 

Tel. 4570 till båda butikerna. 

Alla varor av bästa beskaffen',et» 
Butikerna närmast ing. från Bazargaan-

A. MAGNUSSON 

Det bästa bordsaltet 
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Ä R A D E  D A M E R !  
Det klädsammaste 
för en herre är en 
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UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Den franska regeringen har, som 
väntat, stupat. Dess ställning, länge 
vacklande, blev på grund av finans
frågans utveckling ohållbar. Den 
direkta orsaken till regeringens till
bakaträdande var ett misstroende-
irfum som blev resultatet av en in-
ferpellationsdebatt i senaten rörande, 
je finansiella problemen. 

Rikets president, Doumergue, gav 
Briand i uppdrag att bilda ny rege
ring , vilket, om det lyckats antag
ligen skulle betytt finansfrågans 
lösning på ett för det franska kapi
talet lindrigare sätt än den Herriot-
ska planen på en konfiskation under 
masken av ett tvångslån. Briand 
lyckades emellertid icke genomföra 
regeringsbildandet förnämligast på 
grand av socialdemokraternas mot
stånd. — Då sammanhållningen 
inom det förut härskande vänster
blocket ännu står fast har presiden
ten, låtit uppdraget gå vidare till en 
av dess män på den borgerliga fly
geln, Painlevé. När detta skrives, 
synes tillkomsten av en ministär 
Painlevé tryggad. Då den otvivel
aktigt, under det socialdemokratiska 
trycket, kommer att fortsätta den 
förra regeringens politik, vilken 
»ött en allt starkare opposition från 
borgerligt håll, blir dess livstid må
hända icke så lång. En styrka för 
fttinlevés kabinett är att det synes 
komma att innesluta en så utom-
wdentlig kraft som Caillaux, vilken 
® designerad till finansminister. 
^ är icke osannolikt att det skall 
tyckas honom att reda upp den trass-
%a finansiella frågan på ett för 
aUa parter acceptabelt och för landet 
Alfred ställande sätt. 

Även i Tyskland hava händelserna 
™vecklat sig i väntad riktning. 
•Iarx som de republikanskt sinnade 
^änsterpartiernas rikspresidentkan-
•dat får till medtävlare general-
^tmarskalk Hindenburg, vilken de 
Monarkistiskt sinnade högerpartier-
Il3 korat till sin hövding. Striden 
i''rri ernellan är hård och dess utgång 

8,1 förutsägas. Vid den första 
a'°mgången var det republikanska 
°cket visserligen till numerären 

are än den samlade högern, men 

de i Irias^e dock räkna med att Hin-
UrSs namn har en annan och 

mera samlande klang än d:r Jarres, 
som i första omgången försöksvis 
fördes fram. Republikanen Marx 
kunde i själva verket aldrig få en 
farligare motståndare än den gamle 
ärehöljde krigaren och hjälten, en 
gång hela nationens idol. Ännu 
dröja väl samma känslor för honom 
kvar i djupet av det tyska folkets 
trofasta hjärta, och ofattbart skulle 
det i sanning vara, om icke Hinden
burg, symbolen för den tyska stor
hetstanken, skulle besegra parti
mannen Marx. 

Det förefaller som skulle de ty
ska kvinnorna i stor utsträckning 
och slitande alla partiband ämna 
ge sina röster till Hindenburg. Från 
olika håll säges med överraskande 
enstämmighet: "Vi äro utledsna på 
det politiska partikäbblet, på pro
grammen som ingenting betyda och 
på alla utslitna fraser. Vi vilja 
åter bli ett folk, vi vilja i vår spets 
se den vördnadsbjudande gestalten 
av Hindenburg, denne man som 
höjd över allt partiväsende städse 
följt ärans och pliktens bud. Mecl 
honom i sin spets skall Tyskland 
gå mot en framtid av inre ordning 
o di yttre styrka." 

Hindenburgs kandidatur har med 
rynkade pannor mottagits både i 
England och Frankrike, där man i 
densamma ser ett uttryck för det 
tyska folkets styvsinthet och dess 
otillbörliga förhoppningar på en 
ljusare framtid än vad dess forna 
fiender ha lust att tillerkänna det. 

I Polen däremot råder stor och 
uppriktig glädje. Man säger sig där, 
att Hindenburgs val till tysk riks
president måste komma att fram
kalla en så stor misstämning och 
misstro i England och Frankrike, att 
man på detta håll kan förvänta en 
återgång till den gamla hårdhänta 
antityska politiken. Man anser 
också att den föreslagna, för Polen 
ofördelaktiga säkerhetspakten mel
lan Tyskland samt England ^rank-
rike och Belgien under sadana för
hållanden självfallet kommer att 
avföras från dagordningen. 

Från olika städer i Palestina 
meddelas om rätt elakartade kra
valler, genom vilka den arabiska 
befolkningen givit uttryck åt sin 
misstämning mot England för dess 
åt zioniströrelsen, judarnes åter
vändande till Palestina, givna un

derstöd. 
Konung Boris III av Bulgarien 

har under en automobilfärd varit 
utsatt för ett attentat utan att dock 
lida något men. 

Från Japan berättas om uppse
endeväckande stora flottrustningar, 
vilka man sätter i samband med 
japanska planer pa landförväiv, 
närmast från Eina, för att fa ett av
lopp för det stora japanska befolk

ningsöverskottet. 
Engelske utrikesministern Cham

berlain och Mussolini ha var och en 
på sitt håll betygat, "att det inter
nationella läget är ytterst spänt och 
farligt så att nya allvarliga kon
flikter med uppenbar fara för krig 
när som helst kunna inträffa . 

Olika mödrar. 
Av LOUISE BERGH. 

Två äldre kvinnor sutto samta
lande vid sina handarbeten. Vår
solen sken varm och mild in mel
lan fönstrens pelargonier och aza
leor. Från ett hörn i det vackra 
fridfulla rummet hördes en mora
klockas sakta tickande. 

Den ena hade plötsligt börjat 
tala om sin mor. 

— Min lilla mor ! 
Det låg en obeskrivlig ömhet 

och glädje i stämman. 
— Nej, det fanns ingenting va

re sig av glädje eller sorg som vi 
flickor ej kunde anförtro henne. 
Det var alldeles märkvärdigt hur 
hon kunde räcka till för allt och 
förstå allt och ömma för allt som 
gällde oss. Jag har sedermera i 
livet ofta tänkt över hur klok och 
präktig och stolt på det rätta sät
tet mor ändå måtte ha varit för 
att dra oss fram och skydda oss 
för alla frestelser såsom hon gjor
de. Vi hade det ju icke så bra 
just efter pappas död. Det gällde 
för mamma att vända på slantarna 
och göra mycket själv för att hålla 
ihop hemmet. Bara det att hon 
kunde, så firad och bortskämd som 
hon varit, har ofta förvånat mig. 
Men hon tog några inackorderin
gar och så höll hon oss till arbete, 
d. v. s. hon inspirerade oss genom 
sitt föredöme — ja, vi kunde alle
samman gått i döden för henne. 
• Och likväl, nu förstår jag hur 

frestande det mången gång måtte 
ha varit för henne att få sin bör
da lättad. Vi sågo ju alla tre en 
smula bra ut och det hade icke va
rit någon svårighet att få oss bort
gifta. Men ack du vet inte, hur 
tacksam jag under alla dessa år 
varit mot min mor för att hon var 
som hon var. Jag vågar inte ens 
tänka på hur mitt liv kunnat ge
stalta sig, om hon älskat mig min
dre. Det fanns nämligen i min 
ungdom en man, som fattat tycke 
för mig. En förmögen man. Ett 
giftermål med honom skulle ha be
tytt så mycket för lilla mor och 
oss alla. För egen del var jag vid 
den tiden för ung att förstå allt 
det där. Jag såg i honom endast 
mannen som jag icke älskade, ehu
ru jag på fückors vis rätt gärna 
mottog hans artiga små uppmärk
samheter. 

En dag hade han talat vid mor. 
Jag hade länge fruktat detta ögon
blick och i denna stund beredde 
det mig verklig ångest, ty jag 
tyckte mig i min mors ögon och 
anlete läsa en stilla glädje över 
händelsen. Och så älskade ju vi 
henne allesamman att hon endast 
behövt att säga : — Gör detta ! 
För min skull ! Och hon skulle ha 
fått oss till vilka offer som helst. 

Jag glömmer aldrig denna stund 
i hennes rum. Hon stod mitt på 
golvet då jag kom in, prydlig, vär
dig, vacker, med en högre glans 
än vanligt i sina stralande, uttrycks
fulla ögon. 

Nåå, sade hon och räckte fram 
sina händer emot mig, du vet var
för jag velat tala vid dig. Matt
hews har varit här. 

Jag kastade mig genast i hennes 
armar för att dölja min sinnesrö
relse och mina tårar. 

Kära flickan min, sade hon 
med ett tonfall, som aldrig går ur 
mitt minne, gråt inte, du vet ju 
att mor endast vill det som länder 
dig till lycka. 

Ja, lilla älskade mor! När jag 

tänker på att hon stod där och 
höll min framtid i sina händer och 
kunde gjort med den vad hon ve
lat, då sväller mitt hjärta av stolt
het över att hon handlade som hon 
gjorde. Jag visste knappast förut 
hur högt och rent kärlekens ideal 
kan hållas i ett kvinnohjärta. Men 
när mor öppnade på dörren till sitt 
hjärta, när hon för första gången 
lät mig ana vad som utgjort hen
nes livs lycka och glädje, nämligen 
tillfredsställelsen över att ingenting 
förmått henne svika sin kärlek till 
min far då förstod jag att kärle
ken betyder något i ett kvinnoliv, 
och att den kvinna som hållit dess 
eld helig är något för mer än and
ra, har en vackrare, finare stolthet 
än andra, —• en stolthet som kvin
na även inför andra kvinnors kär
leksliv. 

Och du förstår vad det betydde 
för mig i denna stund att känna 
att det var på min sida hon stod 
och icke på hans, att det var min 
tycka som vägde något för henne, 
icke någon annans. Med en sådan 
hand i min blev det icke svårt för 
mig att göra den bekännelse som 
jag fruktat skulle bereda henne 
missräkning. 

Det är minnen som detta vi ald
rig kunna komma ifrån. Att det 
funnits en människa, som älskat 
oss så ädelt och oändligt, att hon 
velat skydda oss, icke allenast för 
det skadliga, utan även för det till 
synes fördelaktiga, som icke stämt 
med våra hjärtans och samvetens 
övertygelse. En sådan kärlek hör 
endast modershjärtat till. Alla 
andra band ha sina brister, knytas 
och hålla samman mer eller mindre 
ur nyttans motiv. Endast en mor 
kan vara den fullt osjälviska, den 
ädlare, innerligare, bättre delen av 
en själv. Och när hon bäddas ner 
en dag, då mister man sin bästa 
vän, sin enda riktigt förtrogna. 

Den andra satt tigande lutad 
över sin söm. Nålen flög febrilt 
genom det glänsande tyget. Hjär
tat sammandrogs av en plågande 
tanke: Något sådant har jag aldrig 
känt. Varför blev jag så lottlös ? 

Hon tänkte på sin mor som på 
en främling. Aldrig hade hon fått 
en smekning av hennes hand, ald
rig några upplysande, tröstande el
ler vägledande ord från hennes 
läppar. Den ömhet hon trånat ef
ter, hade hon fått söka utom hem
met, och det hade bekymrat mo
dern föga var eller hur det ensam
ma flickhjärtat fått sin längtan till
fredsställd. De hade gått under 
samma tak som två främlingar, 
vilka aldrig överskridit förtroen
dets gräns. Vad som rörde sig in
om den ene eller den andre blotta
des aldrig. Och när det första 
bästa acceptabla giftermålsanbudet 
en dag gjordes hade hon med lock 
och pock tvingat henne att antaga 
det. 

Och så hade de skilts — först i 
livet — sedan av döden. Som två 
främlingar, vilka endast haft några 
materiella intressen gemensamma 
en kort liten tid. 

Den flitiga nålen stannade ett 
ögonblick. — För mors skull, hör
des den andras stämma, vill jag 
tro och hoppas på återseendet i ett 
annat liv. 

Den andra svarade icke. Det 
föll endast en klar tår ner i dep 
röda blomkalken på broderiet i 
hennes knä. 

"Varför fruktar ingen 
i våra dagar Gud?" 

Av HEDVIG BERGGREN. 

"Svavelpredikanten" stod det 
över en längre tidningsnotis. 

En sådan rubrik säger i sig själv 
allt. Den berättar om en präst, som 
talar om livet efter döden och för
kunnar att detta liv under vissa 
förutsättningar kan komma att ge
stalta sig olyckligt, d. v. s. att själen 
kan komma att inträda i det kval
fulla tillstånd som betecknas med 
ordet helvetet. Den säger ännu me
ra. Den talar om att den som skri
vit rubriken betraktar predikanten 
just för att han företräder dessa en
faldiga och värdelösa åsikter som en 
i hög grad underlägsen intelligens 
och löjlig person. 

Vem den skrivande i detta fall val
vet man icke. Kanske en i livet oprö
vad ung man, som aldrig ägnat de 
religiösa problemen någon verklig 
eftertanke, men som ändå utan ett 
ögonblicks tvekan inför läsekretsen 
går i god för att ett själens pinorum 
icke existerar. Något sådant har, 
antagligen, läsekretsen icke häller 
ansett möjligt. Tron på ett helvete 
har i själva verket aldrig varit män
niskorna mera fjärran än i våra da
gar. Aldrig har ämnet så lätt och 
omärkligt halkats över från predik
stolen som nu. 

Denna fråga har emellertid på sina 
håll åter upptagits till behandling, 
och det är troligt att så skall ske 
i allt större utsträckning. 

"Säg mig, förklara för mig detta! 
Varför är det ingen som i våra dagar 
fruktar Gud?" 

Det är biskopen av Lincoln, som 
i en art. i Evening News, betitlad 
"En för mild förkunnelse" citerar 
denna fråga av en annan prästman. 

Och han försöker finna svaret. 

— Sedan något mera än en gene
ration har, framhåller han, den 
kristna förkunnelsen förlorat sitt ti
digare inslag av stränghet. Kyr
kans store män på den tiden förut-
sågo denna utveckling och förskräck
tes däröver. 

I deras egen förkunnelse hade 
strängheten icke saknats. De levde 
och lärde under en högtidlig känsla 
av att domen skulle komma. De ta
lade till församlingen som till män
niskor, vilka en dag och inom kort 
skulle avlägga räkenskap för sina 
gärningar under jordelivet. — I 
våra dagar är detta sätt att predika 
sällsynt. 

Det är skäl, fortsätter biskopen 
manande, att övertänka, om vår tids 
mildare förkunnelse icke strider mot 
förhållandena i den värld vi leva i 
liksom mot vår egen erfarenhet. 

I naturens värld råder på ett su
veränt sätt följdriktighetens lag. 
Där finns ingenting sådant som för
låtelse. Det är alltid en allvarlig 
sak att bryta mot en naturens lag, 
ty man måste obönhörligen intill si

sta skärven betala den iråkade skul
den. Naturen efterskänker ingen
ting. 

Det i kristendomen ingående be
greppet om ett helvete är icke så 
mycket en dogm som ett uttryck för 
mänsklig erfarenhet. Om det lidan
de, som den onda viljan följdriktigt 
måste utmynna i, till sin varaktig
het är evigt i betydelsen ändlöst är 
en annan fråga, men visst och sä
kert är att om samma moraliska la
gar råda på andra sidan graven som 
här i världen, så måste den icke ång
rade synden sonas med lidande. 

Det finns mycket i den heliga 
skrift, fortsätter den citerade förfat
taren, som synes giva vid handen att 
syndens straff icke är någon utifrån 
kommande pålaga utan syndens egen 
naturliga frukt och därför ofrån

komlig. 
En förkunnelse, tillägges det slut

ligen, som påstår eller genom att al
drig säga motsatsen låter oss tro att 
hur vi än handla, vad vi än under
låta under jordelivet allt slutligen 
skall gå oss väl, en sådan förkun
nelse kan knappast sägas stå i full 
överensstämmelse med Bibelns 
lära". 

Så långt den engelske prästman
nen. 

Att vi en gång skola avlägga rä
kenskap för vårt jordeliv, att det 
hinsides graven finnes något att dar
ra och bäva för är en tanke som vi, 
även om vi tro på odödligheten, i 
allmänhet icke räkna med och som 
väl aldrig spelar rättledande in i 
vårt liv. Vår sorglöshet på denna 
punkt är fullständig. 

Utan att kanske veta det gå vi 
här mycket längre än vad även den 
mildaste kristliga förkunnelse, ja, 
varje religiös förkunnelse över hu
vud taget vågar. 

Vår allmänna uppfattning att till
ståndet efter döden alltid är lyckligt 
även om människan under jordelivet 
icke på ett avgörande sätt vänt sitt 
sinne till Gud har aldrig funnit och 
kan aldrig finna stöd hos den krist
na kyrkan. 

Också universalismen, tron på den 
allmänna återlösningen, vilken väl 
får betraktas som den mildaste tros-
riktningen, erkänner, även om den 
underlåter att framhäva detta fak
tum, satsen att vedergällning enligt 
rättfärdighetens stränga lag väntar 
den ogudaktiga människan efter dö
den, att vad hon under jordelivet 
brutit kommer att få sitt straff, att 
det blir i en lidandets värld en så
dan själ inträder. Inkommen på 
detta område av förkunnelsen måste 
varje präst om än så frisinnad fram
stå som "svavelpredikant". 

Men samtidigt gör universalismen 
gällande, att en skuld, åsamkad' un
der ett till tiden begränsat jordeliv, 
rättvisligen icke kan bestraffas med 
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