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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

re var firman Carl Wockatz, en god 
vän och gynnare av deras barnhems-
verksamhet, varför det föll sig helt 
naturligt att till hans efterträdare i 
firman överlämna affären när bör
dan blev för tung för fröken Setter
berg. 

Det lilla senapskornet växte snart 
till ett stort skuggande träd för små 
fattiga sparvar att bygga och bo i 
dess grenar. 

En dräktreformförening kom även 
till stånd och gjorde nog sin nytta. 
Jag minns att jag en gång hörde Eva 
Rodhe hålla ett föredrag i frågan: 
"Jag har alltid försökt att klä' mig 
förnuftigt, oberoende av moderna", 
yttrade hon, "men det händer ofta 
att jag blir utpekad av mötande med 
orden: Se på den hm- hon ser ut!" 
— Rörelsen förflyttade emellertid 
gatsopningen med klänningskjolar
na dit där den egentligen hör hemma, 
d. v."s. renhållningsverket. 

Ur årsberättelserna framgår vida
re att föreningen ägnat sitt intresse 
åt fredsfrågan — en liten polemik 
med Tidskrift för Hemmet vittnar 
om den radikala hållning föreningen 
intog i frågan •— till stadsfullmäk
tige inlämnades en petition emot den 
reglementerade prostitutionen. Bland 
sammanslutningar må ytterligare 
nämnas sömmerskeföreningen, gym
nastikföreningen och sist men ej 
minst Barnmorskeföreningen. 

"Framåts" fullt berättigade pro
gram om "fri diskussion", fritt ord
skifte blev mycket ödesdigert, syn-
nerligast genom införande av den 
förut nämnda novellen "Pyrrhusseg-
rar" a-v Stella Cleve, där sedlighe-
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ten ansågs hotad, varför på ett för
eningsmöte beslöts med 9 rösters 
övervikt, att tidningen, som "ut
märkte sig för stor och uppfriskan
de livaktighet" (Alexandra Gripen
berg i Reformarbetet till förbättran
de av kvinnans ställning) skulle 
övertagas av Kvinnliga diskussions
föreningen, med bibehållande av 
samma redaktion och samma styrel
se, fortfarande medlemmar av Göte
borgs Kvinnoförening. Framåts re
daktör hade gjort sig väl förtjänt 
av en upprättelse för det nobla sätt 
varpå hon bemötte anfallet. 

Några år senare upphörde tidnin
gen att utkomma, då redaktören, 
som ingått äktenskap med telegraf
tjänstemannen Breinholm, följde 
denne till Finland, dit han blivit 
förflyttad. 

Ännu en tacksamhetsskuld häfta 
kvinnorna i till Kvinnoföreningen. 
Enligt dess stadgar skulle den kassa
behållning, som möjligen fanns vid 
föreningens upplösning reserveras 
för något ändamål som befordrade 
kvinnornas rättsliga ställning. — 
Den lycklige arvtagaren blev — E. 
K. P. R., som stiftades den 5 okt.-
1902, vilken gåva (om jag ej miss-
minner mig omkr. 400 kr.) överläm
nades av Anna Lessei och Josefine 
Schütz, som därigenom hjälpte den 
nystartade föreningen att stå på nå
gorlunda solida fötter redan från 
början. 

En svår förlust drabbade Gö
teborgs Kvinnoförening, när ord
föranden fröken Matilda Hedlund 
följde sin make Dalhoff Nielsen till 
Danmark. 

Med den känsla av vemod man 
erfar vid bläddrandet i dessa blad, 
med deras många värderade, kära 
och oförgätliga namn, blandar sig 
den djupaste erkänsla för de kraf
tiga spadtagen i den hårda grunden, 
för de djupa fårorna i den obrutna 
marken, för de vassa stygnen som 
alltid träffa de första, namn som 
Alfhild Agrell, Fredrik Bajer, Kri
stoffer Janson, Ernst Ahlgren, Gina 
Krog, C. Göhl och många, många 
fler som förtjäna erkänsla och tack. 

En finsk skald frågar: 
Vet du den sorg, som bådat dina 

nöjen? 
Vet du den tår som grät för dina 

löjen? 
Vet du de offer gom för dig ha blött? 

Ajo, vi veta det, de flesta av oss 
— och däri ligger mänsklighetens 
frälsning. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle ock bomnli, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgäkta Bomullstyger, Hvlta Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Tricotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval. Möbeltyger, Borddukar, stor soiteiiug, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Stiektäeken. Prima Ylle- och Bomullsgarner. 

A helt stycke 10 % ,  samt i stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt â garner. 

Diet och hälsa. 
För nutidens jäktade människor 

är det ett vitalt intresse att kunna 
hålla sig i god form, skriver pro-
fessör Mottram i Weekley West
minster. De senaste tjugo årens er
farenhet visar, att så länge vi inte 
bråka med dietfrågan utan hålla oss 
till en omväxlande diet med så myc
ken variation, så rikligt med grön
saker och frukt som vår portmonnä 
orkar med och för övrigt leva ett 
hygieniskt liv med så mycket frisk 
luft och sol, som vi kunna komma 
över, skola vi inte hemsökas av någ
ra sjukdomar vilka leda sitt ur
sprung från dieten. 

Det finns emellertid vissa av
vikelser från normal hälsa, som di
eten kan hindra. Vi ha t. ex. att 
räkna med en del illabefinnanden, 
vilka bero på vår otillräckliga för
måga att smälta fett. Detta ämne 
förbrännes med en viss svårighet a,v 
kroppen, och det kan icke ske i till
räcklig grad vid frånvaro av kolhyd
rater (stärkelse och socker) i födan, 
Vår instinkt manar oss att tillföra 
kroppen en viss kvantitet av stärkel
se o. socker, (bröd, marmelad, frukt) 
vanligen mer än tillräcklig för fet
tets förbränning. 

I en normal medelklassmatsedel 
ingår ungefär fyra gånger så 
mycket kolhydrater som fett men 
proportionerna kunna förändras och 
vi befinna oss då på en farlig punkt. 
Det händer också, att kroppen be
höver ett extra tillskott av kolhy
drater. Tillgodoses icke detta behov 
hemsökas vi av svår huvudvärk, 
trötthet, sömnighet och kväljningar. 

Typiska slag av detta fall finna 
vi bland barn, med regelbundna an
fall av ovan angivna symtom. Sa
ken brukar väcka stor oro på föräl-
drahåll och icke utan skäl, ty emel
lanåt kan sjukdomen taga en olyck
lig vändning. Ett barn som är an
gripet på detta sätt växer vanligen 
ifrån det, men ibland kvarstår li
dandet för alltid. En gång var 
fjortonde dag eller en gång i måna
den angripes patienten av våldsam 
huvudvärk och illabefinnande, sym
tom som härröra från otillräcklig 
förbränning av fettämnen. 

A^ad man i detta fall kan göra är 
att vid anfallen stryka feta saker från 
matsedeln och för någon tid låta den 
huvudsakligen bestå av en föda, rik 
på kolhydrater; för att nämna någ
ra, bröd utan smör, druvor, dadlar 
och fikon samt vanligt socker. 
Människor som lida av denna åkom-

DAMBLUSAR 
klädniugar och kjolar köpas bäst och billi
gast  i  HVLTBERGS BLUSAFFÄR, Hn-
sargatan 40. Obs.! Avprovas och ändras 
till belåtenhet. Beställningar emottagas. 
Även egna, tyger sys. 

ma känna ofta själva att de behöva 
en sådan omläggning av dieten och 
verkställa den utan ordination av 
läkare. Det är icke osannolikt att 
nervösa och retliga personers plöts
liga lystnad efter sötsaker är av en 
liknande instinktiv art. 

Andra illabefinnanden som vi me
dels ett ingripande i god tid kunna 
övervinna med hjälp av dieten äro 
engelska sjukan, beri-beri, skörbjugg 
och pellagra. Engelska sjukan före
kommer över allt under det att de 
övriga sjukdomarne äro sällsynta 
eller inskränkta till vissa länder. 

Vad som framkallar engelska 
sjukan är otillräcklig förekomst av 
A-vitaminër i barnets föda. Även 
andra faktorer bidraga, dåliga bo
stadsförhållanden, otillräcklig mo
tion, för mycket födoämnen av sä
desslag, men framför allt är det bri
sten på amimalt fett eller kroppens 
oförmåga att tillgodogöra sig det
samma som är orsaken till sjukdo
men. Man brukar därför tillsätta nå
got litet fiskleverolja, vilken är myc
ket rik på A-vitaminer, i den föda 
som gives till barn, vilka icke få 
modersmjölk eller äro avvända. 

Den vanliga medelklassfamiljen 
löper ingen risk att ådraga sig sjuk
dom på grund av för litet vitamin-
halt i födan. En god och omväx
lande diet med mycket okokt mjölk, 
rå frukt samt grönsaker är en garan
ti härför. Men vi få icke glömma 
att medelklasshemmen på grund av 
tjänarinnebristen i allt större ut
sträckning hänvisas till de födoäm
nen, som livsmedelsindustrien leve
rerar särskilt alla slags konserver 
vilka bevisligen bruka ha för låg 

vitaminhalt. 
Därför händer det icke sällan att 

vi på eftervintern angripas av en 
subakut skörbjugg, vilken yttrar sig 
i den bekanta "trötthetskänsla", 
som framställarne av de så llitigt 
omannonserade patentmedicinerna 
försöka slå mynt utav. Denna å-
komma ger sig tillkänna som håg
löshet, nedstämdhet och en retlighet 
vilken yttrar sig som klander- och 
grälsjuka samt genom en känsla av 

trötthet. 
— Vem av oss har inte då och då 

känt dessa symtom? 
Naturligtvis kan det ligga bakom 

dem andra orsaker än subakut skör
bjugg, men när de ge sig tillkänna 
bjuder klokheten, att vi tillföra vår 
dagliga föda ökad vitaminhalt, to
mater och grönsallad, vilka i fall 
som dessa äro synnerligen effektiva. 

Det utmärkta 
YvY-ShampopU|vret 
ger en härlig sham, 
gör håret mjukt 0ch 

uppfriskar dess naturliga T" 
benom dess regelbundna g' 
vändning hålles håret i * 
s k i c k  o c h  f r i t t  f r å n  

Sälj es över allt. 

A.-B. Y v Y - F A B R l K E N  

Y S T A D .  

En lämplig bok för konfirmander 

är teol. dr. J. H. Jowetts "Min dag
liga betraktelse", utgiven från J. A. 
Lindblads förlag i Uppsala och 
översatt från engelskan av Ingrid 
Lindblad. Såsom titeln anger inne
håller boken en kortare betraktelse 
för varje dag, avsedd att enligt för
fattarens ord "så rikta tankarna på 
de underbara ting ett sådant begrun
dande kan avslöja för oss, att sjä
len stärkes för sin höga kallelse." 

I Yitrums FERROL 
är det kraftigast aptitgivande och mest stär
kande av alla moderna organiska järnpreparat. 
Synnerligen lättsmält förd rages 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. 
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Laboratorium, Stockholm. 

Originalflaska om 500 gr. Nedsatt pi-is 3:25. 

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

apotek, tillskriv fabrikanten. Apoteket Vasen, 

Stockholm. 

Glöm ej 
att ni hos A. MAGNUSSON, 
Bazar Alliance 55, gör de för

delaktigaste inköp av konser
ver och rökt lax m. m. 
Vid inköp av minst 6 askar sillinlägg

ningar lemnas 10 % rabatt. — För prima 
varor garanteras. TEL. 45 70. 

Ingång till butiken närmast från 
Bazar gatan. 
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en elegant, modern men bekväm skn 
till dagens lägsta pris. Bese 

IQ Södra Larmnatan jq. 
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BREVLÅDA. 
Dagny. Yi tacka för inlägget 

men då det delvis bygger på en fel
aktig uppfattning av den ursprung
liga artikeln ha vi ansett oss icke 
böra införa det. 

•/. M. J. Man kan möjligen se 
tillvaron på det där sättet, men bra 
ledsamt och beklämmande måste det 
vara. Vid läsningen gick det som en 
solförmörkelse över redaktionsloka
len. 

S. H., V. G., A. A. Konsten är 
att skriva det som aldrig skrivits 
förut eller åtminstone att skriva på 
ett sådant sätt att det verkar strå
lande nytt och underbart. Det är 
svårt, men alla mål skola sättas högt. 

Göran. Nej, vi äro inte fientligt 
stämda mot manliga pennor, men här 
var trubbigheten för stor. 

L. H., Runa, M. L. Vi tacka men 
måste avböja. 

I. K.. K—». Tack för kärkommet 
brev. Trefaldig hälsning!. 

Elise Lj—n, t  U. S. A. Så lång 
tystnaden varit? Vi hälsa i alla fall 
hjärtligt. 

A. Eilwen 
Kött- och Fläskaffär 

Saluhallen 133. Telefon 4481. 
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vande stämma, och alltjämt med blic
ken åt dörren! 

— Ja, jag kommer! 
Han tog några osäkra steg fram

åt, men störtade i samma ögonblick 

till golvet. 
Man rusade upp för att hjälpa 

honom, men det var ingenting att 
göra. Han var död, träffad av ett 
slaganfall. Medan man ännu stod 
omkring honom i skräck hördes åter 
genom stormens mäktiga dån det 
klingande ljudet av en bjällerkrans. 
Det förtonade emellertid alltmera 
och dog slutligen bort. Det rådde 
inte häller enighet om denna sak. 
Många bedyrade med de starkaste 
ord att de hört bjällrorna från ett 
bortilande ekipage under det att an
dra lika häftigt bedyrade, att inget 
sådant ljud förekommit. 

Vad alla emellertid funno under
ligt var att stormen i och med det 
förefallna tycktes ha passerat sin 
höjdpunkt. Dess raseri var borta — 
man kunde nu tala endast om en 
häftig blåst och efter ytterligare en 
liten stund hade också den bedar
rat. Månen gick ur molnen och 
efter knappast en timme rådde det 
vackraste väder. Gästerna skynda

de att lämna det av olyckan hem
sökta bröllopshuset. 

Den berättande skrattade ett nå
got tvunget skratt. 

— Ja, där har du historien, min 
käre Riber, vad du nu vill tro om 
den. Överstinnan Fahneh jelm som 
inte överlevde sin bror mer än ett 
par år, var bland dem som varken 
hört bjällrorna eller sett främlingen 
i dörröppningen. För henne var 
saken naturlig: det hela hade varit 
en för stark påfrestning för kyrko
herdens fysik. En åder hade sprun
git — det var allt. 

— Och vad tror du själv? fråga
de konsul Riber. 

— Jag? utbrast A7allner och slog 
ut med händerna. Jag vet inte vad 
jag skall tro — jag var ju inte häl
ler bland de åsyna vittnena. Kan
ske hade överstinnan rätt. Kanske 
inte. Kanske hade de rätt, som hör
de bjällrorna och sågo den dystra 
gestalten, som kallade kyrkoherden 
till uppbrott. Det finns ju så myc
ket mellan himmel och jord —. 
Tänk för resten på kyrkoherdens 
ring, den där med jaspisen, som hans 

första hustru gav honom till ett tec
ken mellan sig och honom! Han 
hade lagt utav sig den långt före 
sitt andra giftermål, och man hit
tade den efter hans död bland en del 
skräp, gamla manschettknappar och 
dylikt i en låda. Ingen brydde sig 
om att ta den, men när jag kort tid 
efteråt blev förlovad med yngsta 
flickan i huset, Marianne, erinrade 
hon sig "den skojiga ringen", som 
hon uttryckte sig — hon hade inte 
en aning om dess historia och inte 
häller jag på den tiden. Hon ville 
nödvändigt att jag skulle ha stenen, 
d|lrför att den genom de ingraverade 
sinnebilderna av tron, hoppet och 
kärleken ständigt skulle påminna 
mig om henne. Jag lät infatta ste
nen i min döda mors vigselring och 
bar den, fastän överstinnan berätta
de mig dess historia, i sju år, under 
vilka motgången och olyckan för
följde mig så som jag aldrig drömt 
möjligt. Genast jag gjort mig kvitt 
den vände sig bladet som genom ett 
trolleri — hela livet log emot mig, 
allt gick mig väl, min väg var ro-
senströdd. Men hur blev det för 
dig, kära Riber, när du fick olycks-
stenen i din ägo? Säg, tror inte ock

så du om du skall vara ärlig att det 
häftar en förbannelse vid stenen? 

Konsul Riber gick hemåt. Med 
en otålig höjning på axlarne för
sökte han skaka av sig den sinnes
stämning han genom Vallners be
rättelse försatts i och som han själv 
stämplade som löjlig och blottad på 
allt förnuft. Han försäkrade sig 
själv häftigt att han inte var rädd, 
det var bara nerverna som råkat en 
smula i olag, men när han skulle 
korsa gatan, kom han på sig med 
att ängsligt spana åt höger och vän
ster efter bilar, i känsla av att han 
så länge han bar olycksstenen i sin 
västficka var alldeles särskilt utsatt 
för "risk och fara. 

När han kommit ut på bron över 
kanalen tog han upp ringen ur fic
kan, böjde sig ut över broräcket och 
kastade den med en känsla av lätt
nad ner i det brungråa, grumliga 
vattnet. 

SLUT. 

ZÖamrwfi 
Ovanstående bild visar några pjäser 
av DamrumsmöbéM moderniserade 

SVENSK ROI 
ett på en gång förnämt, vackert och 
p r i s b i l l i g t  a r b e t e  u t g å n g e t  f r å n  

BODAFORS 
välkända établissement. Bese den 
i vår möbelavdelning och inhämta 
samtidigt upplysningar om bosätt-
ningsförsäkringen och våra verk
ligt förmånliga avbetalningsvillkor. 
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INNEHALL. 
ytlandskrönika i sammandrag. 
Luf ts lo t t .  Dikt av Ruth Almén. 
Välsignelse eller förbannelse? Av I. D. 
pä fel plats. Av Tora Eamm. 

fins och hem. 
^betslöshet 0ch oföretagsamhet. Av 

Louise Bergli. 
Babyn- Av Ragna Peters. 

Teater. 

Harry Persson. Av Sial. 
Våren. Av Crayon. 
Vår nya följetong. 
Mannen och kvinnan vid spisen. 
Mannens bön. 
Nunnan. Roman av Matilde Serao. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Hindenburg har valts till tyska 
rikets president. Om det skett i en 
lycklig stund eller ej får framtiden 
utvisa. Den röstövervikt han erhöll 
var över förväntan stor, eller c:a 
en miljon röster. 

Det första uttalande man har av 
. 

ihi nye rikspresidenten är ett mter-
vjuledes lämnat meddelande, att han 
i sin ämbetsutövning kommer att 
följa sin egen övertygelse och icke 
något politiskt partis direktiv. 

Valet har givit starkt genljud i 
enteiltem akternas press även om man 
i allmänhet ålagt sig en tydlig be
härskning i kommentarerna. Oron 
kommer klarast till synes i de ledan
de amerikanska tidningarna men 
även på enstaka håll i den franska 
och engelska pressen. 

Man påpekar hur utomordentligt 
stark den republikanska stämningen 
i Tyskland var just vid tiden för det 
militära sammanbrottet och revolu
tionen. Samtliga tyska troner stör
tades i en handvändning över ända 
utan att det fanns någon befolknings
grupp som ville göra ens ett försök 
till motstånd. Men en strömkantring 
tar ägt rum. Republiken är den 

i dag är säkert förankrad endast 
hos den socialdemokratiska arbetar
världen samt hos det lilla radikala 
borgerliga parti, som kallar sig de
mokrater. Centern, vilken befinner 
sig mellan höger- och vänsterpartier
na som tungan på den politiska vå
gen, intager i frågan republik eller 
®onarki en mera vacklande hållning. 
Skulle centern taga ett steg åt höger, 
ar ^publikens saga all. I flera av 
Elstaterna äro faktiskt monarkister-
11 a redan i flertal. Så är fallet i 
l'ayern, Wurtemberg och Meeklen-
burg. 

Man erkänner i ententeländerna, 
ïaturligtvis utan entusiasm, att 
Tyskland återhämtat sig fortare ef-
^er kriget och dess följder än man 
ansett möjligt. Nyss slaget till 
Dlarken, håller det tyska folket på 

resa sig igen. Ännu på knä 
det om tio år stå upprätt och 

arskt kräva sin andel i Europas 
%else. 

man får tro engelska pressut-
beror Frankrikes nuvaran-

iskhet. F rankrikes affärsställning 
borde vara lysande. Detta land befin
ner sig i det sällsynt lyckliga läget 
att äga en utomordentligt god han
delsbalans; det säljer enormt mycket 
mera till utlandet än vad det köper 
in därifrån. Frankrike borde flöda 
av, beskattningsbart guld och äga en 
till randen fylld statskassa. Så är 
emellertid icke' fallet. Av fruktan 
för det egna landets skattemyndig
heter placera de franska kapitalis
terna, till betydande del "nyrika" 
som fördomsfritt ockrat sig till sina 
rikedomar, dessa tillgodohavanden i 
andra länder. Tillflödet till den 
franska statskassan är därför otill
räckligt. Medel till en avsevärd ök
ning måste utfinnas, om statens nu
varande utgifter skola kunna täckas. 
Kan icke detta ske måste utgifterna 
i ofantlig utsträckning nedskrivas. 
Frankrike skall då — antagligen — 
icke längre kunna förse Polen och 
Tjeckoslovakien med penningar till 
deras militärväsende, men samtidigt 
försvagar det sin egen maktställning 
gent emot Tyskland. Denna makt
ställning är nämligen till betydande 
del beroende av de nämnda bunds
förvanternas militära styrka. 

Engelske statsministern har i ett 
offentligt anförande uttalat sig om 
dagsfrågorna. Han uttryckte därvid 
förhoppningen, att den planerade sä
kerhetspakten mellan Tyskland och 
ententemakterna skall bli verklighet 
och därigenom trygghet för framti
da fred vinnas. Mindre ljust ter sig 
det inre förhållandet i England. Den 
svåra depressionen inom industrien, 
den därav föranledda stora arbets
lösheten och irriterade stämningen 
inom arbetarvärlden inge de allra 
största bekymmer. Härtill kommer 
den revolutionära (kommunistiska) 
propagandan, som icke utan fram
gång försöker att ytterligare försvå-

situationen genom att hetsa till 
arbetsinställelser och klasshat. 

Kommunisterna i olika länder ut
veckla just nu en mycket livlig verk
samhet. I Paris angrep nyligen ett 
band av dem mötesdeltagare, som 
kommo från ett högermöte, och dö
dade tre personer. I England är 
man så pass osäker på dem, att man 
ansåg sig behöva vidtaga utomor
dentliga försiktighetsåtgärder vid en 
militär jordfästningsakt i St. Marga
rets kyrka i London, i vilken en 
mängd högre militärer deltogo —-
man fruktade ett upprepande av 
kommunistattentatet i Sofia. 

Den belgiska ministerkrisen är 
ännu olöst. Det lyckades icke social
demokraterna att bilda ny regering. 
Man väntar att det blivande kabi
nettet skall bliva borgerligt som det 
närmast föregående och stödja sig 
på katoliker och liberaler. 

att 

de 

k; stora finansiella svårigheter på 
aPitalisternas ofosterländska själv 

En seger, vunnen genom oädla 
handlingar, är sämre än ett neder
lag, ty den leder till moralisk död, 
varur ingen uppståndelse finnes. 

Kossuth. 

£uftslott 
Datje slott, som på stadig grund 
en gång skall vila muratne trygga 
måste man först t drömmens stund 
at> luft på be glidande molnen Bggga. 

Ja, tmtje slott som sen tusen år 
än meb starka murat står 
Blet> rest t bet blå, i sagans land, 
innan bet långsamt flgttaôes fiît, 
liksom Bit för Btt 
till jordens mull meb svett ocf) slit. 

Oefi tanden oätjet t>åt framtids väv 
av glänsande stl£e oefi silvetttåb 
tnnan där 6örjats med flit och sttäv 
att spinnas ens till en liten nåd. 

* 

IHen vatföt t)tä6es så mycket omkull 
tJtd första vinbkast, vib första flod? 
^öet hostar ïetiande, vatmt 6 lod 
ock möda ocf) aldrig svikanbe mod 
att resa i jordens slam oeft grus 
tiår lyckas fjus — 
det slott, som på gungande skyat stod! 
Ja, kamp ocf) strid, om än i oår väv 
sillet som oftast 61ir f)ampa ock säv f 
Jiamp ocJ) strid, om än det slott, 
som Hägrat i drömmens tiJ?e 
får ktympa ifyop till en kybba Blotti 

* 

Meky det drömda slottet 
bygges blott av arm, som tef?e slafmar 
när den sovanbe ut drömmen oa^narf 
Ock bet gäller — 
ja, det gäller långsam kamp från grunden 
ibland törnesnår oefi sten i stoftet 
tills den nalkas dig, den stora stunden 
då den fäster ta61agsJ?tans vi b löftet I 
Byggets 6ördor Blod ocf) tårar ptässa 
ocii din tggg 61ir Böjd ocf) grå din f)jässa, 
ock du ser decennier förrinna 
oefi du tror dig aldrig s6ola Jfjinna 
målet fatt, som du en gång sett Brinna 
l i k s o m  i  e n  f a r a n s  a o  k l a t a  l å g o r  . . . .  

O, men fvellre så till döden kämpa 
för en f)ätlig dröm, om än den ni^er 
längre, f)ögre, medan år förrinna, 
än att närma fcalla, vita fiänder 
öner asfîan ao förtärda Bränder, 
när det vetk vt lämnat f)ögt oss ropat i 
Uti ett oss fjoppet aldrig sviket: 
däri att det get våt ande rungat 
oefi oss tvingat 
till att söka för att äntligt finna! 

RUTH ALMÉN 

Välsignelse eller 
förbannelse? 

Det har rätt länge och ihärdigt 
förkunnats för oss, att vår befolk
ningstillväxt är för stor, och försäk
rats att dess nedbringande skall be
tyda vidare armbågsrum, rikligare 
arbetstillgång, lättare utkomstmöj
ligheter, en högre levnadsstandard 
och ett bättre folkmaterial. 

Dessa läror ha fallit i bördig jord. 
Ett- och tvåbarnssystemet har god
tagits också av den stora arbetar
världen. Födelseprocenten har sjun
kit allt mera och är nu enligt vad 
statistiken utvisar lägre i vårt land 
än t. o. m. i Frankrike, som hittills 
innehaft äran av världsrekordet. 

Nu är frågan om barnbegränsnin
gen också skall bringa oss alla de 
förmåner dess talesmän utlova? 

Det ligger ett torp inne i skogen. 
En stuga liten och grå med småru-
tiga fönster men med det vackraste 
läge. Det är endast ett litet stenkast 
ned till den skogomslutna lång
sträckta sjön, vars solbelysta vågor 
man ser mellan det åt detta håll gle
sa beståndet av åldriga högvuxna 
furor. 

Kring stugan breda sig bördiga 
åkrar, en gång brutna med spett och 
spade ur den avröjda oländiga 
skogsmarken. Hela odlingen är 
omgiven av en hög bred gärdesgård, 
till vilken stenblocken brutits eller 
sprängts ur de tegar, över vilka nu 
rågfältet böljar, klövern breder sin 
blomstermatta och äppleträden 
sträcka sina fruktbehängda grenar. 
Intill stugan ligger den dubbelt sto
ra väl omsedda ladugården. Och om
slutande det hela den vidsträckta 
doftande barrskogen över vilken den 
friska vinden drar fram i en stigan
de och fallande susning. 

Hur underbar är icke denna all
dagliga tavla! Hur mycket vackert 
och för hjärtat glädjande har den 
icke att berätta ompnod ocli förtrö
stan, om arbetslust, ordning, flit och 
uthållighet ,om styrka, om förnöj
samhet, om klokhet, om kunnighet, 
om viljekraft. 

Torparen är en reslig man, axel-
bred och senig med en god, klok 
blick i de blåa ögonen. Han är ock
så en kunnig man hemma i många 
stycken, en självlärd. Han är jord
brukare, finsnickare, stensprängare, 
timmerman, kvastbindare, båtbygga
re, och antagligen ännu mycket mera. 
Han är ständigt i verksamhet, hem-
mavid eller hos andra, där arbete 
finns att få och en krona att förtjä
na. Ingen kan misstaga sig därpå, 
arbetet är för honom icke en pålaga 
utan något självfallet och nöjsamt. 

Hans hustru är senig också hon. 
Hennes figur är måhända icke den 
vackraste, men hon har röda kinder 
och ögonen äro spelande glada. Hon 
sköter hushållet och ladugården, hon 
hjälper till i jordbruket och tvättar 
för stadsherrskap, som prisa det 

bländvita av sjö och skog doftande 
resultatet av hennes starka händers 
redbara arbete. 

Denna kvinna har åtta barn. åtta 
söner från femton år och neråt. Det 
är troligt, att de skola bli flera. 

Ingen barnbegränsnings vän som 
såge henne munter och lycklig i de
ras mitt skulle falla på den enfal
diga tanken att beklaga henne, in
gen som såge denna härliga gosse
skara skulle våga förebrå henne att 
hon genom att ge dem livet överskri
dit gränsen för det tillåtna antalet, 
att hon skadat andras intressen, att 
hon gjort livskampen hårdare för an
dra, att hon sänkt den allmänna lev
nadsstandarden, att hon försämrat 
folkmaterialet. 

Det är en präktig syn dessa blå
ögda linhåriga svenska pojkar, så 
rentvättade i synen, så snygga även 
till vardags i sina blårandiga kort
byxor och skjortor, så solbrända, så 
kärnsunda, så härdade och stark-
vuxna, så väluppfostrade. 

Liksom fadern och modern äro de 
alltid i full verksamhet, när skolan 
ger dem frihet. De arbeta i jorden, 
på vedbacken, i ladugården, de ploc
ka bär och svamp i skogen till av-
salu, de ge handräckning på bond
gårdarne nere i dalen, och på lediga 
stunder ligga de ute på sjön, där de 
dra en gädda, sätta ut ett nät eller 
vittja ryssjorna. Allt från det de 
kunde gå ha de följt fadern i arbe
tet, givit akt på vad han gjort, lärt 
sig det myckna han kan. Alla bi
draga de med sitt arbete och sin ar
betsförtjänst till hemmets välstånd, 
med sitt propra yttre, sin duglig
het, sin pålitlighet och hövlighet till 
dess ära. 

Vad man med visshet vet om dessa 
pojkar är, att samhället aldrig för 
deras skull skall behöva ha uppfost-
rings- och räddningshem, alkoholist
anstalter, polis, fängelser, arbetslös
hetsunderstöd, fattighus och dylikt. 

Detta är torparens, hans hustrus 
och åtta söners historia. 

Men i spårvagnen inne i staden 
sitter en arbetare av den bästa typen, 
stor och kraftig, och hans medelål
ders hustru, redan besvärad av en 
begynnande korpulens. Mellan dem 
befinner sig deras lille son, om vil
ken det är bestämt, att han icke skall 
få några syskon. Han har lockigt 
hår och är iförd en fin kostym från 
någon förnämlig barnekiperingsaf-
fär. När modern icke vill tillåta ho
nom att ligga på knä på bänken med 
sina solkiga skosulor mot hennes 
kappa, blir han ursinnig och ger 
hals. Han får sparka henne med si
na smutsiga fötter. 

Man skall antagligen prisa denne 
pilt lycklig. Han skall vara enda 
barnet. Far och mor skola leva en
dast för att tillfredsställa hans önsk
ningar. Han skall få fina kläder, 
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god mat, vackra leksaker, allt vad 

han pekar på. Han skall skyddas 

och omhuldas, han skall aldrig få 
pröva sina egna krafter, aldrig här

das genom försakelser, aldrig ut

vecklas genom något ansvar, aldrig 

stå under någon fast ledning. 
Han skall få vad man kallar "en 

lycklig barndom". Men hans öde 

som vuxen, då han endast skall ha 

sig själv att lita till, och vad han en 

gång skall komma att betyda som 
medborgare, det är höljt i dunkel. 

Torparpojkarnes väg ligger öppen, 

solbelyst och överskådlig men icke 

hans. 
I. B. 

F)us och hem. 

En intressant utställning. 

I anslutning till åttonde svenska 
riksvarumässan, som tar sin början 
den 4 maj öppnar husmoderförenin
gen i Göteborg, känd under namnet 
"Hus och hem" i mässhallen en ut
ställning tillsammans med "Vestku-
stens förening fcjr hembygdsvård" 
och "Västsvenska hembygdsnämn
den". Utställningen som kal
las "Hus och Hem — Vackra verk" 
omfattar bl. a, olika typer av kök, 
nämligen ett vanligt Göteborgskök, 
sådant man ser det i nybyggda 
landshövdingehus, ett gaskök och 
ett elektriskt kök, i vilka Gas- och 
Elektricitetsverket demonstrerar ut
omordentliga nyheter på spisens om
råde, samt slutligen ett modärnt 
amerikanskt kök, sådant bostadsin-
spektrisen fröken Hanna Bylander 
hade tillfälle att se det under sin 
studieresa i U. S. A. En fullstän
dig utrustning har införskrivits där
ifrån. Vidare finner man på utställ
ningen, vilken med visshet bör kun
na påräkna husmödrarnes intresse, 
en modärnt och praktiskt inredd 
tvättstuga, ett strykrum, bad-, 
dusch-, rengörings-, väv- och syrum, 
samt lekrum. I utställningen ingå 
en del expositioner: A.-Bol. Ferdi
nand Lundquist & C:o utställer så
lunda lampskärmar i rikt urval, det 
populära "Meta"-bränslet visar sina 
nya landvinningar, tvättmedel de
monstreras o. s. v. 

Kvinnan söker ett hjärta, icke 

njutning. Hon är kysk i djupet 

av sitt väsende, och endast hon vet 

vad blygsamhet är. -
K. Hamerling. 

PÄRLOR ^ 
JUV ELER 
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pä fel plats. 
Han kom mitt i själva city mecl 

sin kärra. En man i överrock och 
velourhatt. Han verkade en smula 

bortkommen mellan kärrskalmarna. 

— För fin för mitt jobb! tycktes 
hela mannen ropa till åskådaren. 

Den här rocken köptes icke att köra 

kärror med, och den här hatten var 

en gång min stolthet på promena
den. 

Och nu skämdes han över dem *— 
skämdes — skämdes. Hjärtat ham

rade hårt i hans bröst, och blodet 
drev gång på gång rodnaden till 

hans kinder. Han tyckte att varen

da förbipasserande såg på honom 

— bättre människor med ogillande 
över att en så välklädd man gick 

och körde en kärra — enklare folk 

med hånfull skadeglädje över över

klassaren som sökte spela arbetare. 

Först nu förstod han innebörden 
i den plats han tagit. En månads-

karlsplats med 100 kronor i måna
den och fri bostad. 

Efter arbetslöshet och umbäran

den ända intill svältgränsen syntes 
honom lyckan svindlande. Han ville 

med glädje göra vad som helst om 

han blott kunde hålla nöden från 
hustru och barn. 

Med glädje? Han tyckte, sig vilja 

sjunka genom jorden av blygsel. Var 
detta verkligen han? Vid passeran
det av de stora skyltfönstren passa-, 

de han på att hastigt uppfånga sin 
spegelbild. Och mannen som gick 

och körde sin kärra därinne i rutan 

kom mannen på gatan att rodna över 
bekantskapen. 

Intill en husvägg stod en buse och 

gassade sig i solskenet. E11 riktig 
vagabond, sorglös, fattig och ogene

rad. 

— Titta på honom där! tycktes 

mannen vid kärran säga till åskå-
darne. Och för att locka dem tog 

han själv icke blicken från karlen, 
som stod och solade sig invid hus
väggen. 

Men åskådarne tittade endâst på 
mannen vid kärran. De tyckte att 

det såg så lustigt ut att en man i 

överrock och velourhatt gick och ut

rättade ett så underordnat arbete. 
Även vagabonden följde honom 

med sin blick. 
— Vad du är dum! tycktes ut

trycket i han^ögon säga. Varför 

går du så däi och spökar ut dig! 
Gör som jag, gör dig osynlig och 

ställ dig på bottnen, så har du lugn 

sedan! 

Då förstod mannen vid kärran. 

Han hade varit för fin för sitt ar
bete. 

Därför alltså! Det var icke för 

arbetet han skämdes, men för sin 

dräkt, som vittnade om att han måst 

gå ned från ett högre till ett lägre. 

I morgon ville han iföra sig en 

arbetares dräkt för att få illusionen 

att gå från ett lägre till ett högre. 

Tora Hamm. 

Varje hemlighet uppenbarar sig 

varje brott straffar sig, varje dygd 

belönar sig, varje liden oförätt ham
nar sig själv, tyst, lugnt, obevek

ligt. Måhända följer straffet ej all

t id brottet  tätt  i  spåren, men föl jer 

gör det — det är dess oskiljaktige 
följeslagare. Brott och straff växa 

på samma träd. 

Emerson. 
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Hrbetslösbet 

och 
oföretagsamhet. 

Det klagas i våra dagar allmänt 

och ihållande över arbetslöshet. Ar

bete finns helt enkelt inte att få. Var 
man söker en anställning är det re

dan överfullt av andra sökande, och 

vad man försöker visar sig konkur
rensen alltför mördande för ett lvc-
kobringande resultat. 

På detta sätt nöja sig hela famil
jer att år ut och in förbliva i den o-

eller självförvållade arbetslöshet, 

vari de en gång råkat. Faktum tycks 
vara fastslaget en gång för alla: för 

dem finns intet arbete — följakt

ligen ha de intet annat att göra än 

att sitta overksamma och ta emot 

frukterna kanske av andras överan
strängning. 

Det kan icke hjälpas. Stats och 

kommuners understöd åt oförvållad 

arbetslöshet under efterkrigsåren har 

här i landet framskapat en perma

nent stab av arbetslösa, som vant 

sig att lägga sina existensbördor på 

andras skuldror. Och som ursäkt 

och argument för sin sysslolöshet 

anföra de osvikligt sitt stående: Vad 

skall man göra? Det finns ju intet 
arbete att få, 

Men vad säga de. faktiska förhål

landena om detta? Säga de icke att 

folk som arbeta i allmänhet ha fullt 

upp och många gånger alltför myc

ket att göra? Få icke skräddare, 

sömmerskor, snickare, modister och 

ett flertal andra yrkesutövare ofta 

säga ifrån sig kunder på grund av 

den stora mängden redan inkomna 
beställningar? Och vilken svårig

het är det icke att hastigt och lustigt 

finna en hjälpande hand till ett extra 

nödvändigt arbete? Man kan betala 

— och därute finns det tusentals 

människor som skulle behöva för

tjänsten. Men vilja de verkligen gö

ra något för den, och om de vilja, 

hur skall man nå dem? .Ja, det är 

frågan. Erfarenheten säger att tu

sentals dylika tillfällen till förtjänst 

dagligen droppa bort, emedan det 

är omöjligt att uppbringa den rätta 
hjälpen i det rätta ögonblicket. 

De arbetande, som ha sina platser, 

sina ' verkstäder m. m. äro redan 

överhopade, och reserven, d. v. s. den 

reserv som de arbetslösa med litet 

organisation, vaksamhet och företag

samhet skulle kunna bilda, är oan

träffbar. De gömma sig i sina hem, 

där de sitta väl skyddade bakom den 
bekväma och allt bortskymmande 

övertygelsen att på dem inga an

språk kunna ställas vidare, sedan de 
blivit arbetslösa. 

Ett ohållbart argument i en värld 

där det alltjämt finnes så mycket 
ogjort. Gå endast ned till vår vack

ra hamn en söndag! Där promenera 
hundratals människor fram. betrak

tande båtarna och vattnet och läng

tande ut. En liten tur till havs på 

en timme eller två — hur härligt och 
uppfriskande efter veckans arbete 

och enahanda! Ett flytande däck 
under foten i stället för gatans ste

nar, skärens havsomspolade bälten i 
stället för stadens hus — sälta, sol 

och vind i stället för detta förslöan-

de, nötande, tröttande tramp mellan 

människor och husväggar. Men in

genting är hopplösare än en dylik 
önskan. Man står på stenkajen — 

därute ligger det glittrande gattet. 

Båtar, vatten allt finns där, och pän-
gar fattas icke i ens egen ficka, men 

ut kommer man icke. Den hjälpan

de handen saknas. Företagsamheten 

som till eget. gagn men även till an

dras nytta räknat med trötta stads
människors önskan att när som helst 

en vacker vårsöndag kunna göra en 

färd ut mot de blå vidderna, Allt 

"är överlämnat åt de ordinarie mor

gonturerna. Mellan dessa och den 

med stora förberedelser och kostna

der förhyrda motorbåten existerar 
under långa tider på året ingen möj

lighet för invånarna i landets första 

sjöfartsstad att få en liten tur ut 
till havs. 

Varför slå sig icke några arbets

lösa sjökunniga ihop och anordna 1 

à 2-timmai's turer utåt? Det skulle 

säkerligen löna sig. 

Och varför organisera sig icke sta

dens överflödiga, men därför kanske 

duktiga och brukbara kvinnokraft 

på liknande uppgifter till förmån för 

den allmänna trevnadens höjande! 

Folk vilja gärna ut i naturen under 

sina fridagar — men varthän? Det 

är långresor på nästan alla banor in

nan man når någon plats där de 

kunna få den allra enklaste förtä-

Säsongen är inne! 
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ring. Varför inte arrangera små 
oaser här och där utefter banorna i 

stadens närhet, som beredde männi

skor möjligheten till stärkande fri

luftsliv under deras vilodagar? Det 

finns ju alltid folk som ha vilodagar 

hela veckan runt och publiken skulle 

nog räcka till. 
På dessa och liknande områden 

ligga stora marker i träde, där en 

smula intresserat kapital i förbund 

med företagsamma manliga och 

kvinnliga arbetslösa skulle kunna 
åstadkomma en mängd behövliga, 

välkomna och bärande företag. 

Understöden åt arbetsföra arbets

lösa äro döda hjälpkällor så länge 
de endast avse att blott för tillfället 

avhjälpa nöden. Men hjälpen till 

självhjälp, given som ett lån att av
betala med frukterna av ett nyttigt 

och givande arbete, måste ovillkor
ligen bli räntebringande. Det är 

uppslag i denna riktning tiden behö

ver för att effektivt kunna avhjälpa 

nu rådande arbetsbrist. 

Louise Beryh. 

Babyn. 
Fru R. har en baby. Vid vissa 

tillfällen är den också hr R:s. Men 

i allmänhet tillhör den barnsköter
skan. 

En barnsköterska kan emellertid 
bli sjuk. Vanligen på den minst 

lämpliga av dagar. Och så skedde 

här. Om hon fått sin influensa en 

rägnig kall dag, när allt gått. sin 

gilla gång, skulle ingen människa 
tänkt vidare på saken. 

Men nu hände det på en strålande 
solskensdag, då ensamjungfrun fått 

resa hem på bröllop och fru R. strök 
gardiner. 

I denna situation kom hr R. • Det 

strålande vädret hade lockat honom 

att "titta hem" ett slag. Äkta män 

ha en otrolig förmåga att komma 

hem, när de äro minst väntade. 

Hans första fråga blev: 

— Varför är Lillan inte ute i dag? 
-— Elsa är sjuk. 

— Men här gå ju två fruntimmer 
hemma. ' 

— Vilka två, sade fru R., när Lot

ten har rest hem på bröllop. 
— Än du då? 

.— Du ser ju^ vad jag håller på 
med. 

Hr R. betraktade en stund med en 

min som om han ätit malört vad fru 

R. höll på med, såg därefter på sol

skenet över husväggen mitt emot och 
sade: 

— Mitt barn skulle alltså inte 

komma ut en så vacker dag som den

na, därför att ingen av husets tre 
fruntimmer har tid med det. 

— Det är ingen fara med Lillan, 

svarade fru R. Fönstret står öppet 

i barnkammaren, solen lyser in och 
hon ligger så gott och sover. 

— Det är inte detsamma som om 

den friska luften får spola runt om

kring henne, svarade hr R. Barn 

behöva luft och sol, och mitt barn 
får icke försummas. 

Fru R. svarade icke. Hon hade 

redan strukit 5 1/2 luft gardiner och 

redan vid fjärde luften brukar lyn

net bli en smula ömtåligt hos de fle
sta husmödrar. 

— Skulle det vara någon konst att 

ta ut ett litet barn en stund medan 

solen står högst på himlen? frågade 
hr R. utmanande. 

— Det är det visst inte, svarade 

fru R. och prövade med sitt våta 

pekfinger på det fräsande järnet, ba
ra man liar tid till det. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & 
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Nåväl, sade hr R., om 

av er andra har tid så har 
lngen 

Jag det. 

pa 

Jag skall själv ta ut stackars Lillan 

om du bara säger, var vagnen står 

- Vagnen har stått i barnkamma
ren alltsedan Lillan blev född 

Hr R. gick. Om tio minuter' kom 
han tillbaka. 

— Brukar Lillan inte ha något 
huvudet, då hon är ute? 

— -lo, alla hennes ytterkläder 
hänga i barnkam m argard eroben 

Hr R. försvann. Efter en stnnd 
stod han åter som ett åskmoln i köks
dörren. 

— Hur kan det komma sig qtt mitt 
barn är vått? sade han. 

— Det brukar barn att bli, sva
rade fru R. iskallt. Men det finns 
torrt i byrålådan i barnkammaren. 

Dörren smälldes igen. Om några 
sekunder öppnades den åter. 

— Hon skriker, det måtte vara 
något galet med henne, sade hr R. 

Det fanns en liten smula vädjan, i 
stämman. 

— Barn tycka inte om att bli upp

väckta ur sin sömn, sade fru R. och 
lade ihop den sjätte halvan. Har du 

fått: henne att skrika, så får du väl 

också försöka att få henne tyst igen. 

Ny dörrsmäll. Efter några ögon
blick ny uppryckning som av ett ra
sande oväder: 

— Var är Elsa? 

— Hon är ju sjuk har du hört. 

— V ar är Lotten då ! Finns här 

inte en vettig människa i huset, som 

kan hjälpa mig att få Lillan och 

vagnen ned för trapporna. 
— Elsa brukar låta vagnen gå ned 

i kökshissen och själv taga Lillan i 

andra hissen, sade fru R. 
Hr R. försvann för femte gången. 

När fru R. några minuter senare tå

gade in med sina först strukna gar

diner på händerna för att lägga dem 

på salsbordet, kom hr R. från tambu

ren i hatt och ytterrock med klockan 

i handen. 
— Du får se till Lillan, sade han. 

Jag kommer just ihåg att jag måst« 

möta en resande i några viktiga af

färer och har inte tid att uppehåll 

mig här hemma längre. 
Och hr R. försvann genom tambur

dörren, stillsamt och definitivt. 
Fru R. skyndade in i barnkam

maren. Detta rum, som hon 
lämnat pyntat och fint som ett doe 
skåp, såg hemskt ut. Småkläder, 

skramlor, björnar och tröstai ö\ 
golv och stolar, halva tvättfatet u 

tömt över lavoaren och vagnen upp 

riven som under vild flykt. 1 

själv gallskrikande i sköterskan 

säng. Mössan hade farit fram 

ögonen, strumporna voro avspai « 
och de små skära benen arbetade 8 8 

med vred energi ur ett bylte 

filtar och fällar. 

— Mammas älskling! 
Fru R. slöt ömt det gråtaiic e 

ret i sina armar. T denna s un 

det helt hennes barn. ,„siflnde 
Det har vant deIina. 

vackra solskensdagai 
Och Lillan har legat i sin sang 

f| . « 1. . |,. att hos oss köp» ('a)(1 'därför att 

Det ar eKonomisKt u.is<ytrer? håi.» 
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kammaren. Och hr R. har kommit 
, „ Men det har varit tyst som i 
liGni* 
oxaveii med att han själv skulle ta-

,it sitt stackars barn en stund, (Tel 111 

ledan s°len s^r bögst på himlen. 

Ragna Veters. 

Pet tillätes icke kvinnan att ge

nom misstag nå visheten; hon måste 
,trax vara i besittning av denna 

jygd, från vilken man gärna fri-

tager den unge mannen, om han 

blott är älskvärd. 
I'. Janet. 

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

Slopa kaffe t  och dr ick  
rz\p 

KAKAO 
i aY°rPacbmn gnr <* >00 gr- O.500gr% 

« Vin S 0 ra fulbnogna kakaobenor I 
uran Wbais a„ oaria kandeaiujjdkrkmilaSer V 

som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

och Carl Ström som Jens Spir grup-

perade sig kring kvinnovidundret 

i erisita, vilkens roll med nästan 

brutal kratt. men fullt övertvgande 
återgavs av fru Elsa Widborg. Ett 

par goda biroller gjordes av hrr Col-

björn Knudsen som Thy — Rättfär

digheten och Wilhelm Berndtson som 
Aron. 

På spänning och effekter sparas 
ej i denna pjäs, som förmörkar luf

ten med frågor utan att lösa en en

da av dem. Men den hör till dem 

som gripa och tvinga tiden att stanna 

en stund och med eftertanke se sig 
själv i ansiktet. 

Ceater. 
Det var en teaterafton av mera 

ovanligt slag Lorensbergsteatern 

beredde sin publik genom framfö

randet av Knut Hamsuns Livets lek. 

Förväntningarna på glada upp

tåg och lustigheter, som titeln möj
ligen väcker, infrias icke. Livets 

lek är en dyster lek. Man står här 

inför en diktare som vill göra upp 

något med en tid, vari allt flyter. 

Han har velat visa dess armod och 

ynkedom hela skalan igenom. Ideal

isten som tappat allt samband med 

verkligheten och spiller sitt liv på 

värdelösa problem — rikemannen 
som förtärs av girigbukens ångest 

att vara exploaterad av alla och 

bragt till ruin — kvinnan som i 
Mttjan fåfängt jagar efter den stora 
kärleken — mannen som lockat hen
ne i synden och förgås med henne 
— alla äro de människor i en hopp

lös tid utan ideal, i vars mörker 

diktaren hör folken "ropa efter Gud 

på alla språk". 
Som skådespelet gavs höll det 

åskådaren i både spänning och oviss

het från första akten till den sista, 
(restaiterna voro levande, helgjutna 

och illusoriska. Det var en stark 

trio av manliga karaktärer som med 

hrr Georg Blickingberg som Oter-

man, Semmy Friedmann som Kareno 

VCr/y DETALJ 
ö. Hamng» 11.1 tr. 

IN-IABII 
Gardiner, / 

^ »y ^.Kuddar, Dukar Ar 
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f>arry perssoti. 

Det var packat med folk utanför 
Cirkus. Stor rörelse som när något 
stort försiggår. 

— De arbetslösas vecka? for fan-
ken genom mitt huvud. 

Strömmen fortfor. Av alla åld

rar och alla klasser och enbart män. 

— De arbetslösas möte, tänkte 
jag. Det är ju bara män som äro 
arbetslösa i våra dagar. 

Från alla håll, alla ingångar fort-
foro dessa leder av män att i jämna 
strömmar samlas till samma mål. 

Mest ynglingar och medelåldersmän, 

men här och där stabbade sig även 

en giktbruten gentleman framåt för 

att offra sin skärv på fosterlandets 
altare. 

— Det måtte vara något särskilt, 
tänkte jag. En ny folkledare, en 
stor mäktig talare. . 

— Vad är det? frågade jag en 
närstående. 

— Harry Persson, svarade han. 
•Tag gick min väg. Jag ville dölja 

mitt ansikte av blygsel över min 
okunnighet. Vem var Harry Pers 
son? En man som drog tusen sinom 
tusen människor — och jag kände 
inte ens hans namn. 

Min väg förde mig senare på 

kvällen förbi ett av de stora nyhets
fönstren. Där stod massor av män

niskor. Över ett hav av huvuden 

långt borta såg jag nyheterna skif

tas i det upplysta fönstret. Plötsligt 

måtte något ha hänt. Ett frenetiskt 

jubel utbröt bland mängden. En
tusiastiska applåder stego såsom en 

liten åska ur hopen. 

— Vad är det? frågade jag en 

närstående. 
— Det är Harry Persson, svarade 

han. Hans ögon glödde av hänfö

relse. 
Jag väude bort mitt ansikte. Jag 

ille dö av blygsel. Här firades 
och hyllades en stor man, och jag 

isste icke vem han var. Jag kände 
icke Harry Persson. 

Î örödmjukad tog jag en spårvagn 

för att lara hem. Den var nästan 
tom. Hela den del av staden, som 
ännu var uppe tycktes deltaga i na-

tionalhyllningen för Harry Persson. 

id avstigningen sade jag liksom 
apropå till konduktören: 

— Harry Persson måtte vara en 
stor man. 

— Det är säkert den bäste vi ha, 
sade han med övertygelse. 

Jag gick hemåt förkrossad. Min 
okunnighet måtte vara gränslös. 

Harry Persson är den bäste vi ha 
här i Sverige, och jag vet ändå icke 
vem han är. 

Sia]. 

Vår. 
Staden gnuggade just morgonsöm

nen ur ögonen, när tåget under lo

komotivets första tunga andetag ån
gade ut från stationen, och nu här 

ute på landet trettio minuter senare 
är dagen redan flera timmar gam
mal. 

Solen står högt på himlen, lärkor

na ha länge musicerat i skyn och 
myggorna dansat i den stilla luften. 

Hela trakten är i aktivitet. Över

allt på åkrarne är det liv och rörelse 
— man vårar. Vilket vackert ut

tryck — man vårar! Man bereder 
våren rum! Ett par smällfeta häs

tar släpa utan synbar möda över 
det vida fältet den grunt ställda 
harven, bakom vilken en ung bonde 

skrider med långa steg, följd av en 
liten alnshög parvel, som traskar 

efter honom fram och åter på korta 
men ivriga ben allt under det att 
han tyckes finna den mödosamma 
vandringen underbart rolig. Strax 

bredvid går en karl med såskäppan 

hängande på magen och slungar väx
elvis med vänster och höger hand ut 
säden, vilken sprider sig som ett 

rägn av guldstoft framför honom. 
På potatisåkern arbetar man i sam

lad tropp, stora och små, följande 
plogen, som lätt ocli behändigt val-

ter upp en djup fåra och sedan, när 
potatisen kvickt plockats ner, lika 

lätt och behändigt myllar ihop den 

igen. 
Ännu är det morgonkallt i luften, 

men här gå karlarne ångande varma 

i skjortärmarne och kvinnorna utan 

ytterkläder. Hur lätt de röra sig, 

Vila ocli Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 
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även de medelålders, hur mjuka i 
ryggarne de äro, hur raska i vänd

ningarne. hur outtröttligt och mun
tert flitiga. 

Det luktar jord och vår. i back
sluttningarne lyser det som snö av 
vitsipporna, björkarne stå med vår-
violett grenverk och ur knopparne 

titta de gröna bladspetsarne fram. 
Det hamras i sommarvillorna, göres 
storstädning i trädgårdarne. däB 

påskliljorna lysa i guldgul härlig
het. Borta i bondgårdarne råma 
korna och gala tupparne, i björkha

gen sjunger trasten och på gärdes
gården solar sig en ekorre med 
tassarne lättjefullt knäppta över det 

sorglösa bröstet, under det att den 
lätta vinden leker med de små lusti

ga hårtovsarne, som så kokett pryda 
spetsarne på hans upprättstående 
öron. 

Och medan allt detta och oänd
ligt mycket mera underbart händer 

och sker ute på landet är storstaden, 
två mil därifrån, ännu morgonsöm
nig och olustig. 

Om en kvart skall man sitta bän
kade i spårvagnarne på väg till ar
betet eller också skall man göra pro

menaden till fots genom alléerna och 
försöka råka i vårextas över en en
staka på bar kvist blommande buske 
eller över några tulpanblad som stic

ka upp ur en liten blomsterrabatt 
eller över en stackars tunnstråig 
gräsmatta, över vilken det mjölfina 
dammet yr in från gatan, där den 
vattensprutande tankbilen skramlar 
fram välmenande men föga effektiv 

Varför bo vi inte på landet? Var
för kunna vi inte lika gärna taga 
tåget som spårvagnen in till arbetet 
i staden? Varför nöja vi öss med 

att på vår lediga tid gå och se på 
små blomsterrabatter och dammiga 
buskager, när vi skulle kunna få 
skåda naturen ansikte mot ansikte i 
all dess storslagenhet och dess stän

diga växling från timme till timme, 
från årstid till årstid? Varför bo 
vi i stadsvåningen, som i hyra kos 
tar oss räntan på trettio, fyrtio, 

femtio tusen kronor, när vi för tio 
tusen skulle kunna bygga oss ett 
eget litet vackert hus ute på landet 

med trädgårdstäppa, björkhage och 

ljungbackar till ? 
Vad är det månne som binder oss 

så fast vid staden? Vem ger ett 
svar? Något är det. Men vad det 
nu må vara, så börjar bandet så här 
års att besvära oss. Om ytterligare 

några veckor slita vi det resolut, och 
morgonen därpå vakna vi i den egna 

sommarvillan eller förhyrda stugan 
till en ny skön värld — solen rin 
ner upp över horisontens avlägsna 

rand, vinden lyfter sin vinge, fåg-
larne spela upp, vällingklockorna 

sjunga runt på de stora gårdarne, 

och gardinen fläktar för det öppna 
fönstret, utanför vilket en skärblom 

mande apel fattat posto. 
Crayon. 

Nu inkommet Säsongens nyheter i 
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(Mitt för Domkyrkan) 

Vår nya följetong 
Nunnan, av den ryktbara italienska 
författarinnan och tidningschefen 
Matilde Serao, vilken tager sin bör
jan i detta nummer, inför vår läse
krets i den romanska aristokratiens 
kvinnovärld. Intresset knytes denna 
gång mindre till en spännande hand
ling än till en briljant karaktärs
teckning och en på personliga erfa
renheter och iakttagelser stödd skil
dring av livet i italienska societets-
kretsär och av vissa för oss nordbor 
föga kända ceremoniel inom den ro
mersk-katolska klostervärlden. Grep
pet att redan i början införa och för 
läsaren presentera alla de personer, 
som sedermera bli av största bety
delse för händelsernas utveckling, 
måste anses synnerligen lyckligt i en 
roman som denna, där samtliga öden 
utspelas i endast några få kapitel. 
Utan att på något sätt vilja gå hän
delserna i förväg kunna vi förbereda 
läsaren på scener, återgivna med ut
omordentlig styrka samt på ett slut 
av gripande verkan. 

Matilde Serao, "Nunnans" nu 

snart 70-åriga författarinna, är en 
framstående personlighet i Neapel. 
Grundare och utgivare av den bekan
ta tidningen II Giorno, vilken lion 
efter skilsmässan 1903 från sin man 
Eduardo Scarfoglio uppsatte som 
konkurrenstidning till den förut av 

makarna gemensamt redigerade tid
ningen Mattino, har hon skapat sig 

en högt aktad och inflytelserik ställ
ning. På grund av sina vänskaps
förbindelser med framstående sven
skar därnere i Italien hyser hon ett 

varmt intresse för Sverige. De 
landsmän, som vunnit tillträde till 
hennes förtjusande hem. där lion le

ver omgiven av sina barn, vittna 
även om henne som om en utomor
dentligt älskvärd, intressant och högt 
bildad personlighet och en sällsynt 

god människa. 
M :me Serao har utgivit en bety

dande samling till flera språk över
satta romaner, röjande skarp iaktta-
gelseförmåga och stor människokän
nedom. I föreliggande arbete frap
peras läsaren snart av det som an
ses utgöra hennes författarskaps 
styrka, nämligen den säkra karak
tärsteckningen samt förmågan att i 
några få bilder kasta ut konturerna 

till ett helt människoliv. Vi hoppas 
också att våra läsare med verkligt 
intresse och behållning skola taga del 
av den utmärkta skildringen, som 
litterärt och konstnärligt sett ligger 

vida skild från den vanliga följeton

gens allmänning. 

Ingen kvinna vågar anförtro sitt 
öde åt den man som saknar ridder

lighet. 
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ar Ni 
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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liunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Gnolande på en populär visa gick 

^Va Muscettola och sysslade kring 

avlånga bruna bordet, varpå en 
mängd arbetskorgar, stora och små, 

^ru uppställda, rörde omkring i dem 
aed ivriga fingrar och drog fram än 

^t, än ett annat plagg av linne eller 
mUsslin, en del redan färdigsydda, 

*u del endast löst hoptråcklade. Hon 

^ade en smula med de strålande 
v Sa någon närsynta ögonen då hon 

a" till, att ingenting fattades, tråd-
IUHar, . nålhus, saxar o. s. v., och 

^01de en mängd små näpna grima-
er- gillande eller motsatsen, alltef-

j'1 M)rn korgens innehåll fann nåd för 
^jaiies ögon eller ej, var ordentligt 

11 oordentligt. En rosenknopp 

instucken i skärpet på hennes 

svarta sidenklänning, en varmt röd 
liten knopp, en passande sinnebild 

för Evas ännu outvecklade men re
dan starkt framträdande skönhet. 

Hon gnolade alltjämt på sin muntra 

sång, under det hon tog några nå
lar ur ett nålbrev och stoppade in 

dem i Giulia Capeces vackra nålhus 

av silver, Giulia som aldrig hade si

na sysaker i ordning, då Tekla Bran-

caccio inträdde först av alla. Som 
vanligt var hon klädd i manskavaj, 

hög, uppstående, vit krage, kravatt 

och brosch i form av en hästsko. 
— Käraste min gosse, ropade Eva 

emot henne på långt håll, du är 

punktlig èom en älskare vid ett ren

dez-vous! Har du varit ute och ridit 

i dag? Hur står det till med Gipsy? 

Förträffligt, utom att hon tap

pade en sko i förrgår, svarade Tekla 

med sin något sträva röst, under det 

hon drog av sig de långa getskinns

handskarna, rullade ihop dem ocli 

kastade dem i sin hatt. 
— Och Carlo, hur är det med ho

nom? frågade Eva sakta med ett 

vekt tonfall i rösten. 
_ Uselt, naturligtvis. Han har 

rest efter henne till Paris igen i går 

kväll, sade Tekla, under det hon 

häktade ihop sitt armband, ett egen

domligt smycke av järn. 
— Men varför ska du envisas, 

Tekla? Carlo håller av dig, men hon 

är starkare än du, käraste. 
— Vem vet? 
— Ser du .inte, att hon alltid blir 

den segrande? Hon är ljus och vac

ker, kan gråta, när det passar, är 
full av förförelsekonster och älskar 

Carlo vansinnigt. 
— Jag älskar också Carlo. 
— Ja, men de gifta kvinnorna ha 

alltid större makt än vi flickor, sva
rade Eva med omedveten filosofi. 

— Må vara, men jag ger inte vika. 

— Och vad kan du göra? 

— Vänta. 
Och den låga vita pannan, de lug

na, metalliskt glänsande, gråblå ögo

nen, de smala blekröda läpparna, 

den kraftiga hakan, allt vittnade om 
tålamod och fasthet, om en okuvlig 

vilja, som samlar sig i väntan. 
Plötsligt utan att säga något vida

re gick Tekla och satte sig på sin 

plats, drog till sig sin arbetskorg, 
som var större än de andra ocli drog 

fram ett litet grovt madrassvar av 

randigt tyg, som hennes järnfingrar 
snabbt trängde igenom med nålen. 

Hon lyfte knappt på huvudet, då 
Giulia Capece och Chiarina Althan 

inträdde. Arbetet och hennes egna 

tankar absorberade henne helt och 
hållet. 

— Har den där kofferten från 

Wien kommit sen, Giulia? frågade 
Eva, i det hon tog ifrån henne päls

kappan och smålog åt Chiarina Al

than. 
— Ja, det vore väl, om den al

drig kommit! utropade den vackra 
flickan, som var smärt som en lilje
stängel. Tänk en sådan nyfikenhet, 

en sådan förväntan! Har jag inte 
låtit dig läsa brevet från min tant 
i Wien? Det lät på henne, som om 

världens sju underverk vore i den 

kofferten. Jo, vackert! De där 

wienska sömmerskorna ha då san
nerligen försökt driva med oss! Ha 

vi då varken ögon. smak eller intel
ligens, efter de skicka oss blåa klän

ningar överlastade med röda rosor." 

— Så rysligt! utropade Eva harm

set. 
— Och en hatt med en uppstop

pad grön papegoja, inföll Chiarina 

med sitt en smula gåtfulla leende. 
Det tycks vara Giulias tants egen 
gamla papegoja, ett offer på släkt
skapens altare, ett förskott på arvet. 

Då du sätter på dig den hatten, 
Giulia, så bör du skicka ut ett cir

kulär till alla dina väninnor med 
en vädjan till deras vänskapliga 
känslor, så att de måtte delta med 

dig i din olycka. 
— Jag sätter aldrig på mig den, 

aldrig, utropade Giulia nästan med 
tårar i ögonen. Jag ska ge den åt 
Concetta, kammarjungfrun. 

•— Och din tant kommer att gö
ra dig arvlös, svarade Chiarina 

skrattande. 
Giulia ryckte på axlarna. Hon 

var fattig, förnäm, hennes familj 
var överhopad med skulder, och hon 

hade endast sin egen skönhet att räk

na med för att kunna göra ett lysan
de parti. Alla husets gamla vän
ner, utländska tanter, biktfäderna, 

alla voro i verksamhet för att leta 
reda på de felande millionerna åt 

denna härliga varelse, som nu höll 
på att leva upp räntan, under det 

hon väntade på kapitalet. 
Giulia satte sig och började mot

villigt att sy på ett litet barnlinnc 

med långa, slarviga styng. Hon 
ryckte oupphörligt av tråden, medan 
hon alltemellanåt i spegeln, som 

hängde mitt emot henne, betraktade 
sin fagra bild. Den smidiga gestal
ten böjde sig mjukt som en blom-

stängel för vinden, de långa mörka 

ögonhåren beskuggade de fina kin
derna, och den täcka munnen likna
de ett saftigt djuprött granatäpple. 

Chiarina Althan hade också tagit 

sitt arbete, ett barnförkläde av rött 
och vitt bomullstyg. Hennes fina 
ansikte var ej vackert men vittnade 
om en ovanlig intelligens. Hon ha

de lugna, djupa ögon och ett tank
fullt drag kring munnen, där lion 
satt böjd över arbetet med uppmärk
samhet och intresse, som om hon 
vore upptagen av en tavla eller en 

fängslande bok. 
Också Eva hade satt sig på sin 

plats och småsjungande med långa 
stygn börjat tråckla fållen på någ

ra lindor, under det Tekla Bran-
caccio med en gnisslande sax klippte 
av kanten på det lilla madrassvaret, 

som hon sytt, och kastade de av

klippta bitarna på golvet. 
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god mat, vackra leksaker, allt vad 

han pekar på. Han skall skyddas 

och omhuldas, han skall aldrig få 
pröva sina egna krafter, aldrig här

das genom försakelser, aldrig ut

vecklas genom något ansvar, aldrig 

stå under någon fast ledning. 
Han skall få vad man kallar "en 

lycklig barndom". Men hans öde 

som vuxen, då han endast skall ha 

sig själv att lita till, och vad han en 

gång skall komma att betyda som 
medborgare, det är höljt i dunkel. 

Torparpojkarnes väg ligger öppen, 

solbelyst och överskådlig men icke 

hans. 
I. B. 

F)us och hem. 

En intressant utställning. 

I anslutning till åttonde svenska 
riksvarumässan, som tar sin början 
den 4 maj öppnar husmoderförenin
gen i Göteborg, känd under namnet 
"Hus och hem" i mässhallen en ut
ställning tillsammans med "Vestku-
stens förening fcjr hembygdsvård" 
och "Västsvenska hembygdsnämn
den". Utställningen som kal
las "Hus och Hem — Vackra verk" 
omfattar bl. a, olika typer av kök, 
nämligen ett vanligt Göteborgskök, 
sådant man ser det i nybyggda 
landshövdingehus, ett gaskök och 
ett elektriskt kök, i vilka Gas- och 
Elektricitetsverket demonstrerar ut
omordentliga nyheter på spisens om
råde, samt slutligen ett modärnt 
amerikanskt kök, sådant bostadsin-
spektrisen fröken Hanna Bylander 
hade tillfälle att se det under sin 
studieresa i U. S. A. En fullstän
dig utrustning har införskrivits där
ifrån. Vidare finner man på utställ
ningen, vilken med visshet bör kun
na påräkna husmödrarnes intresse, 
en modärnt och praktiskt inredd 
tvättstuga, ett strykrum, bad-, 
dusch-, rengörings-, väv- och syrum, 
samt lekrum. I utställningen ingå 
en del expositioner: A.-Bol. Ferdi
nand Lundquist & C:o utställer så
lunda lampskärmar i rikt urval, det 
populära "Meta"-bränslet visar sina 
nya landvinningar, tvättmedel de
monstreras o. s. v. 

Kvinnan söker ett hjärta, icke 

njutning. Hon är kysk i djupet 

av sitt väsende, och endast hon vet 

vad blygsamhet är. -
K. Hamerling. 

PÄRLOR ^ 
JUV ELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 
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pä fel plats. 
Han kom mitt i själva city mecl 

sin kärra. En man i överrock och 
velourhatt. Han verkade en smula 

bortkommen mellan kärrskalmarna. 

— För fin för mitt jobb! tycktes 
hela mannen ropa till åskådaren. 

Den här rocken köptes icke att köra 

kärror med, och den här hatten var 

en gång min stolthet på promena
den. 

Och nu skämdes han över dem *— 
skämdes — skämdes. Hjärtat ham

rade hårt i hans bröst, och blodet 
drev gång på gång rodnaden till 

hans kinder. Han tyckte att varen

da förbipasserande såg på honom 

— bättre människor med ogillande 
över att en så välklädd man gick 

och körde en kärra — enklare folk 

med hånfull skadeglädje över över

klassaren som sökte spela arbetare. 

Först nu förstod han innebörden 
i den plats han tagit. En månads-

karlsplats med 100 kronor i måna
den och fri bostad. 

Efter arbetslöshet och umbäran

den ända intill svältgränsen syntes 
honom lyckan svindlande. Han ville 

med glädje göra vad som helst om 

han blott kunde hålla nöden från 
hustru och barn. 

Med glädje? Han tyckte, sig vilja 

sjunka genom jorden av blygsel. Var 
detta verkligen han? Vid passeran
det av de stora skyltfönstren passa-, 

de han på att hastigt uppfånga sin 
spegelbild. Och mannen som gick 

och körde sin kärra därinne i rutan 

kom mannen på gatan att rodna över 
bekantskapen. 

Intill en husvägg stod en buse och 

gassade sig i solskenet. E11 riktig 
vagabond, sorglös, fattig och ogene

rad. 

— Titta på honom där! tycktes 

mannen vid kärran säga till åskå-
darne. Och för att locka dem tog 

han själv icke blicken från karlen, 
som stod och solade sig invid hus
väggen. 

Men åskådarne tittade endâst på 
mannen vid kärran. De tyckte att 

det såg så lustigt ut att en man i 

överrock och velourhatt gick och ut

rättade ett så underordnat arbete. 
Även vagabonden följde honom 

med sin blick. 
— Vad du är dum! tycktes ut

trycket i han^ögon säga. Varför 

går du så däi och spökar ut dig! 
Gör som jag, gör dig osynlig och 

ställ dig på bottnen, så har du lugn 

sedan! 

Då förstod mannen vid kärran. 

Han hade varit för fin för sitt ar
bete. 

Därför alltså! Det var icke för 

arbetet han skämdes, men för sin 

dräkt, som vittnade om att han måst 

gå ned från ett högre till ett lägre. 

I morgon ville han iföra sig en 

arbetares dräkt för att få illusionen 

att gå från ett lägre till ett högre. 

Tora Hamm. 

Varje hemlighet uppenbarar sig 

varje brott straffar sig, varje dygd 

belönar sig, varje liden oförätt ham
nar sig själv, tyst, lugnt, obevek

ligt. Måhända följer straffet ej all

t id brottet  tätt  i  spåren, men föl jer 

gör det — det är dess oskiljaktige 
följeslagare. Brott och straff växa 

på samma träd. 

Emerson. 
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Hrbetslösbet 

och 
oföretagsamhet. 

Det klagas i våra dagar allmänt 

och ihållande över arbetslöshet. Ar

bete finns helt enkelt inte att få. Var 
man söker en anställning är det re

dan överfullt av andra sökande, och 

vad man försöker visar sig konkur
rensen alltför mördande för ett lvc-
kobringande resultat. 

På detta sätt nöja sig hela famil
jer att år ut och in förbliva i den o-

eller självförvållade arbetslöshet, 

vari de en gång råkat. Faktum tycks 
vara fastslaget en gång för alla: för 

dem finns intet arbete — följakt

ligen ha de intet annat att göra än 

att sitta overksamma och ta emot 

frukterna kanske av andras överan
strängning. 

Det kan icke hjälpas. Stats och 

kommuners understöd åt oförvållad 

arbetslöshet under efterkrigsåren har 

här i landet framskapat en perma

nent stab av arbetslösa, som vant 

sig att lägga sina existensbördor på 

andras skuldror. Och som ursäkt 

och argument för sin sysslolöshet 

anföra de osvikligt sitt stående: Vad 

skall man göra? Det finns ju intet 
arbete att få, 

Men vad säga de. faktiska förhål

landena om detta? Säga de icke att 

folk som arbeta i allmänhet ha fullt 

upp och många gånger alltför myc

ket att göra? Få icke skräddare, 

sömmerskor, snickare, modister och 

ett flertal andra yrkesutövare ofta 

säga ifrån sig kunder på grund av 

den stora mängden redan inkomna 
beställningar? Och vilken svårig

het är det icke att hastigt och lustigt 

finna en hjälpande hand till ett extra 

nödvändigt arbete? Man kan betala 

— och därute finns det tusentals 

människor som skulle behöva för

tjänsten. Men vilja de verkligen gö

ra något för den, och om de vilja, 

hur skall man nå dem? .Ja, det är 

frågan. Erfarenheten säger att tu

sentals dylika tillfällen till förtjänst 

dagligen droppa bort, emedan det 

är omöjligt att uppbringa den rätta 
hjälpen i det rätta ögonblicket. 

De arbetande, som ha sina platser, 

sina ' verkstäder m. m. äro redan 

överhopade, och reserven, d. v. s. den 

reserv som de arbetslösa med litet 

organisation, vaksamhet och företag

samhet skulle kunna bilda, är oan

träffbar. De gömma sig i sina hem, 

där de sitta väl skyddade bakom den 
bekväma och allt bortskymmande 

övertygelsen att på dem inga an

språk kunna ställas vidare, sedan de 
blivit arbetslösa. 

Ett ohållbart argument i en värld 

där det alltjämt finnes så mycket 
ogjort. Gå endast ned till vår vack

ra hamn en söndag! Där promenera 
hundratals människor fram. betrak

tande båtarna och vattnet och läng

tande ut. En liten tur till havs på 

en timme eller två — hur härligt och 
uppfriskande efter veckans arbete 

och enahanda! Ett flytande däck 
under foten i stället för gatans ste

nar, skärens havsomspolade bälten i 
stället för stadens hus — sälta, sol 

och vind i stället för detta förslöan-

de, nötande, tröttande tramp mellan 

människor och husväggar. Men in

genting är hopplösare än en dylik 
önskan. Man står på stenkajen — 

därute ligger det glittrande gattet. 

Båtar, vatten allt finns där, och pän-
gar fattas icke i ens egen ficka, men 

ut kommer man icke. Den hjälpan

de handen saknas. Företagsamheten 

som till eget. gagn men även till an

dras nytta räknat med trötta stads
människors önskan att när som helst 

en vacker vårsöndag kunna göra en 

färd ut mot de blå vidderna, Allt 

"är överlämnat åt de ordinarie mor

gonturerna. Mellan dessa och den 

med stora förberedelser och kostna

der förhyrda motorbåten existerar 
under långa tider på året ingen möj

lighet för invånarna i landets första 

sjöfartsstad att få en liten tur ut 
till havs. 

Varför slå sig icke några arbets

lösa sjökunniga ihop och anordna 1 

à 2-timmai's turer utåt? Det skulle 

säkerligen löna sig. 

Och varför organisera sig icke sta

dens överflödiga, men därför kanske 

duktiga och brukbara kvinnokraft 

på liknande uppgifter till förmån för 

den allmänna trevnadens höjande! 

Folk vilja gärna ut i naturen under 

sina fridagar — men varthän? Det 

är långresor på nästan alla banor in

nan man når någon plats där de 

kunna få den allra enklaste förtä-

Säsongen är inne! 
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Den höga klacken 

Det prima materialet 

Det överlägsna handarbetet 

göra 
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10 Korsgatan 10. 

ring. Varför inte arrangera små 
oaser här och där utefter banorna i 

stadens närhet, som beredde männi

skor möjligheten till stärkande fri

luftsliv under deras vilodagar? Det 

finns ju alltid folk som ha vilodagar 

hela veckan runt och publiken skulle 

nog räcka till. 
På dessa och liknande områden 

ligga stora marker i träde, där en 

smula intresserat kapital i förbund 

med företagsamma manliga och 

kvinnliga arbetslösa skulle kunna 
åstadkomma en mängd behövliga, 

välkomna och bärande företag. 

Understöden åt arbetsföra arbets

lösa äro döda hjälpkällor så länge 
de endast avse att blott för tillfället 

avhjälpa nöden. Men hjälpen till 

självhjälp, given som ett lån att av
betala med frukterna av ett nyttigt 

och givande arbete, måste ovillkor
ligen bli räntebringande. Det är 

uppslag i denna riktning tiden behö

ver för att effektivt kunna avhjälpa 

nu rådande arbetsbrist. 

Louise Beryh. 

Babyn. 
Fru R. har en baby. Vid vissa 

tillfällen är den också hr R:s. Men 

i allmänhet tillhör den barnsköter
skan. 

En barnsköterska kan emellertid 
bli sjuk. Vanligen på den minst 

lämpliga av dagar. Och så skedde 

här. Om hon fått sin influensa en 

rägnig kall dag, när allt gått. sin 

gilla gång, skulle ingen människa 
tänkt vidare på saken. 

Men nu hände det på en strålande 
solskensdag, då ensamjungfrun fått 

resa hem på bröllop och fru R. strök 
gardiner. 

I denna situation kom hr R. • Det 

strålande vädret hade lockat honom 

att "titta hem" ett slag. Äkta män 

ha en otrolig förmåga att komma 

hem, när de äro minst väntade. 

Hans första fråga blev: 

— Varför är Lillan inte ute i dag? 
-— Elsa är sjuk. 

— Men här gå ju två fruntimmer 
hemma. ' 

— Vilka två, sade fru R., när Lot

ten har rest hem på bröllop. 
— Än du då? 

.— Du ser ju^ vad jag håller på 
med. 

Hr R. betraktade en stund med en 

min som om han ätit malört vad fru 

R. höll på med, såg därefter på sol

skenet över husväggen mitt emot och 
sade: 

— Mitt barn skulle alltså inte 

komma ut en så vacker dag som den

na, därför att ingen av husets tre 
fruntimmer har tid med det. 

— Det är ingen fara med Lillan, 

svarade fru R. Fönstret står öppet 

i barnkammaren, solen lyser in och 
hon ligger så gott och sover. 

— Det är inte detsamma som om 

den friska luften får spola runt om

kring henne, svarade hr R. Barn 

behöva luft och sol, och mitt barn 
får icke försummas. 

Fru R. svarade icke. Hon hade 

redan strukit 5 1/2 luft gardiner och 

redan vid fjärde luften brukar lyn

net bli en smula ömtåligt hos de fle
sta husmödrar. 

— Skulle det vara någon konst att 

ta ut ett litet barn en stund medan 

solen står högst på himlen? frågade 
hr R. utmanande. 

— Det är det visst inte, svarade 

fru R. och prövade med sitt våta 

pekfinger på det fräsande järnet, ba
ra man liar tid till det. 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & 
för alltid på lager alla 
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Nåväl, sade hr R., om 

av er andra har tid så har 
lngen 

Jag det. 

pa 

Jag skall själv ta ut stackars Lillan 

om du bara säger, var vagnen står 

- Vagnen har stått i barnkamma
ren alltsedan Lillan blev född 

Hr R. gick. Om tio minuter' kom 
han tillbaka. 

— Brukar Lillan inte ha något 
huvudet, då hon är ute? 

— -lo, alla hennes ytterkläder 
hänga i barnkam m argard eroben 

Hr R. försvann. Efter en stnnd 
stod han åter som ett åskmoln i köks
dörren. 

— Hur kan det komma sig qtt mitt 
barn är vått? sade han. 

— Det brukar barn att bli, sva
rade fru R. iskallt. Men det finns 
torrt i byrålådan i barnkammaren. 

Dörren smälldes igen. Om några 
sekunder öppnades den åter. 

— Hon skriker, det måtte vara 
något galet med henne, sade hr R. 

Det fanns en liten smula vädjan, i 
stämman. 

— Barn tycka inte om att bli upp

väckta ur sin sömn, sade fru R. och 
lade ihop den sjätte halvan. Har du 

fått: henne att skrika, så får du väl 

också försöka att få henne tyst igen. 

Ny dörrsmäll. Efter några ögon
blick ny uppryckning som av ett ra
sande oväder: 

— Var är Elsa? 

— Hon är ju sjuk har du hört. 

— V ar är Lotten då ! Finns här 

inte en vettig människa i huset, som 

kan hjälpa mig att få Lillan och 

vagnen ned för trapporna. 
— Elsa brukar låta vagnen gå ned 

i kökshissen och själv taga Lillan i 

andra hissen, sade fru R. 
Hr R. försvann för femte gången. 

När fru R. några minuter senare tå

gade in med sina först strukna gar

diner på händerna för att lägga dem 

på salsbordet, kom hr R. från tambu

ren i hatt och ytterrock med klockan 

i handen. 
— Du får se till Lillan, sade han. 

Jag kommer just ihåg att jag måst« 

möta en resande i några viktiga af

färer och har inte tid att uppehåll 

mig här hemma längre. 
Och hr R. försvann genom tambur

dörren, stillsamt och definitivt. 
Fru R. skyndade in i barnkam

maren. Detta rum, som hon 
lämnat pyntat och fint som ett doe 
skåp, såg hemskt ut. Småkläder, 

skramlor, björnar och tröstai ö\ 
golv och stolar, halva tvättfatet u 

tömt över lavoaren och vagnen upp 

riven som under vild flykt. 1 

själv gallskrikande i sköterskan 

säng. Mössan hade farit fram 

ögonen, strumporna voro avspai « 
och de små skära benen arbetade 8 8 

med vred energi ur ett bylte 

filtar och fällar. 

— Mammas älskling! 
Fru R. slöt ömt det gråtaiic e 

ret i sina armar. T denna s un 

det helt hennes barn. ,„siflnde 
Det har vant deIina. 

vackra solskensdagai 
Och Lillan har legat i sin sang 

f| . « 1. . |,. att hos oss köp» ('a)(1 'därför att 

Det ar eKonomisKt u.is<ytrer? håi.» 
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kammaren. Och hr R. har kommit 
, „ Men det har varit tyst som i 
liGni* 
oxaveii med att han själv skulle ta-

,it sitt stackars barn en stund, (Tel 111 

ledan s°len s^r bögst på himlen. 

Ragna Veters. 

Pet tillätes icke kvinnan att ge

nom misstag nå visheten; hon måste 
,trax vara i besittning av denna 

jygd, från vilken man gärna fri-

tager den unge mannen, om han 

blott är älskvärd. 
I'. Janet. 

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

Slopa kaffe t  och dr ick  
rz\p 

KAKAO 
i aY°rPacbmn gnr <* >00 gr- O.500gr% 

« Vin S 0 ra fulbnogna kakaobenor I 
uran Wbais a„ oaria kandeaiujjdkrkmilaSer V 

som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

och Carl Ström som Jens Spir grup-

perade sig kring kvinnovidundret 

i erisita, vilkens roll med nästan 

brutal kratt. men fullt övertvgande 
återgavs av fru Elsa Widborg. Ett 

par goda biroller gjordes av hrr Col-

björn Knudsen som Thy — Rättfär

digheten och Wilhelm Berndtson som 
Aron. 

På spänning och effekter sparas 
ej i denna pjäs, som förmörkar luf

ten med frågor utan att lösa en en

da av dem. Men den hör till dem 

som gripa och tvinga tiden att stanna 

en stund och med eftertanke se sig 
själv i ansiktet. 

Ceater. 
Det var en teaterafton av mera 

ovanligt slag Lorensbergsteatern 

beredde sin publik genom framfö

randet av Knut Hamsuns Livets lek. 

Förväntningarna på glada upp

tåg och lustigheter, som titeln möj
ligen väcker, infrias icke. Livets 

lek är en dyster lek. Man står här 

inför en diktare som vill göra upp 

något med en tid, vari allt flyter. 

Han har velat visa dess armod och 

ynkedom hela skalan igenom. Ideal

isten som tappat allt samband med 

verkligheten och spiller sitt liv på 

värdelösa problem — rikemannen 
som förtärs av girigbukens ångest 

att vara exploaterad av alla och 

bragt till ruin — kvinnan som i 
Mttjan fåfängt jagar efter den stora 
kärleken — mannen som lockat hen
ne i synden och förgås med henne 
— alla äro de människor i en hopp

lös tid utan ideal, i vars mörker 

diktaren hör folken "ropa efter Gud 

på alla språk". 
Som skådespelet gavs höll det 

åskådaren i både spänning och oviss

het från första akten till den sista, 
(restaiterna voro levande, helgjutna 

och illusoriska. Det var en stark 

trio av manliga karaktärer som med 

hrr Georg Blickingberg som Oter-

man, Semmy Friedmann som Kareno 

VCr/y DETALJ 
ö. Hamng» 11.1 tr. 

IN-IABII 
Gardiner, / 

^ »y ^.Kuddar, Dukar Ar 

«EBsÉlf 

f>arry perssoti. 

Det var packat med folk utanför 
Cirkus. Stor rörelse som när något 
stort försiggår. 

— De arbetslösas vecka? for fan-
ken genom mitt huvud. 

Strömmen fortfor. Av alla åld

rar och alla klasser och enbart män. 

— De arbetslösas möte, tänkte 
jag. Det är ju bara män som äro 
arbetslösa i våra dagar. 

Från alla håll, alla ingångar fort-
foro dessa leder av män att i jämna 
strömmar samlas till samma mål. 

Mest ynglingar och medelåldersmän, 

men här och där stabbade sig även 

en giktbruten gentleman framåt för 

att offra sin skärv på fosterlandets 
altare. 

— Det måtte vara något särskilt, 
tänkte jag. En ny folkledare, en 
stor mäktig talare. . 

— Vad är det? frågade jag en 
närstående. 

— Harry Persson, svarade han. 
•Tag gick min väg. Jag ville dölja 

mitt ansikte av blygsel över min 
okunnighet. Vem var Harry Pers 
son? En man som drog tusen sinom 
tusen människor — och jag kände 
inte ens hans namn. 

Min väg förde mig senare på 

kvällen förbi ett av de stora nyhets
fönstren. Där stod massor av män

niskor. Över ett hav av huvuden 

långt borta såg jag nyheterna skif

tas i det upplysta fönstret. Plötsligt 

måtte något ha hänt. Ett frenetiskt 

jubel utbröt bland mängden. En
tusiastiska applåder stego såsom en 

liten åska ur hopen. 

— Vad är det? frågade jag en 

närstående. 
— Det är Harry Persson, svarade 

han. Hans ögon glödde av hänfö

relse. 
Jag väude bort mitt ansikte. Jag 

ille dö av blygsel. Här firades 
och hyllades en stor man, och jag 

isste icke vem han var. Jag kände 
icke Harry Persson. 

Î örödmjukad tog jag en spårvagn 

för att lara hem. Den var nästan 
tom. Hela den del av staden, som 
ännu var uppe tycktes deltaga i na-

tionalhyllningen för Harry Persson. 

id avstigningen sade jag liksom 
apropå till konduktören: 

— Harry Persson måtte vara en 
stor man. 

— Det är säkert den bäste vi ha, 
sade han med övertygelse. 

Jag gick hemåt förkrossad. Min 
okunnighet måtte vara gränslös. 

Harry Persson är den bäste vi ha 
här i Sverige, och jag vet ändå icke 
vem han är. 

Sia]. 

Vår. 
Staden gnuggade just morgonsöm

nen ur ögonen, när tåget under lo

komotivets första tunga andetag ån
gade ut från stationen, och nu här 

ute på landet trettio minuter senare 
är dagen redan flera timmar gam
mal. 

Solen står högt på himlen, lärkor

na ha länge musicerat i skyn och 
myggorna dansat i den stilla luften. 

Hela trakten är i aktivitet. Över

allt på åkrarne är det liv och rörelse 
— man vårar. Vilket vackert ut

tryck — man vårar! Man bereder 
våren rum! Ett par smällfeta häs

tar släpa utan synbar möda över 
det vida fältet den grunt ställda 
harven, bakom vilken en ung bonde 

skrider med långa steg, följd av en 
liten alnshög parvel, som traskar 

efter honom fram och åter på korta 
men ivriga ben allt under det att 
han tyckes finna den mödosamma 
vandringen underbart rolig. Strax 

bredvid går en karl med såskäppan 

hängande på magen och slungar väx
elvis med vänster och höger hand ut 
säden, vilken sprider sig som ett 

rägn av guldstoft framför honom. 
På potatisåkern arbetar man i sam

lad tropp, stora och små, följande 
plogen, som lätt ocli behändigt val-

ter upp en djup fåra och sedan, när 
potatisen kvickt plockats ner, lika 

lätt och behändigt myllar ihop den 

igen. 
Ännu är det morgonkallt i luften, 

men här gå karlarne ångande varma 

i skjortärmarne och kvinnorna utan 

ytterkläder. Hur lätt de röra sig, 

Vila ocli Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f. d. Björkmans Kuranstalt. 
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även de medelålders, hur mjuka i 
ryggarne de äro, hur raska i vänd

ningarne. hur outtröttligt och mun
tert flitiga. 

Det luktar jord och vår. i back
sluttningarne lyser det som snö av 
vitsipporna, björkarne stå med vår-
violett grenverk och ur knopparne 

titta de gröna bladspetsarne fram. 
Det hamras i sommarvillorna, göres 
storstädning i trädgårdarne. däB 

påskliljorna lysa i guldgul härlig
het. Borta i bondgårdarne råma 
korna och gala tupparne, i björkha

gen sjunger trasten och på gärdes
gården solar sig en ekorre med 
tassarne lättjefullt knäppta över det 

sorglösa bröstet, under det att den 
lätta vinden leker med de små lusti

ga hårtovsarne, som så kokett pryda 
spetsarne på hans upprättstående 
öron. 

Och medan allt detta och oänd
ligt mycket mera underbart händer 

och sker ute på landet är storstaden, 
två mil därifrån, ännu morgonsöm
nig och olustig. 

Om en kvart skall man sitta bän
kade i spårvagnarne på väg till ar
betet eller också skall man göra pro

menaden till fots genom alléerna och 
försöka råka i vårextas över en en
staka på bar kvist blommande buske 
eller över några tulpanblad som stic

ka upp ur en liten blomsterrabatt 
eller över en stackars tunnstråig 
gräsmatta, över vilken det mjölfina 
dammet yr in från gatan, där den 
vattensprutande tankbilen skramlar 
fram välmenande men föga effektiv 

Varför bo vi inte på landet? Var
för kunna vi inte lika gärna taga 
tåget som spårvagnen in till arbetet 
i staden? Varför nöja vi öss med 

att på vår lediga tid gå och se på 
små blomsterrabatter och dammiga 
buskager, när vi skulle kunna få 
skåda naturen ansikte mot ansikte i 
all dess storslagenhet och dess stän

diga växling från timme till timme, 
från årstid till årstid? Varför bo 
vi i stadsvåningen, som i hyra kos 
tar oss räntan på trettio, fyrtio, 

femtio tusen kronor, när vi för tio 
tusen skulle kunna bygga oss ett 
eget litet vackert hus ute på landet 

med trädgårdstäppa, björkhage och 

ljungbackar till ? 
Vad är det månne som binder oss 

så fast vid staden? Vem ger ett 
svar? Något är det. Men vad det 
nu må vara, så börjar bandet så här 
års att besvära oss. Om ytterligare 

några veckor slita vi det resolut, och 
morgonen därpå vakna vi i den egna 

sommarvillan eller förhyrda stugan 
till en ny skön värld — solen rin 
ner upp över horisontens avlägsna 

rand, vinden lyfter sin vinge, fåg-
larne spela upp, vällingklockorna 

sjunga runt på de stora gårdarne, 

och gardinen fläktar för det öppna 
fönstret, utanför vilket en skärblom 

mande apel fattat posto. 
Crayon. 

Nu inkommet Säsongens nyheter i 
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(Mitt för Domkyrkan) 

Vår nya följetong 
Nunnan, av den ryktbara italienska 
författarinnan och tidningschefen 
Matilde Serao, vilken tager sin bör
jan i detta nummer, inför vår läse
krets i den romanska aristokratiens 
kvinnovärld. Intresset knytes denna 
gång mindre till en spännande hand
ling än till en briljant karaktärs
teckning och en på personliga erfa
renheter och iakttagelser stödd skil
dring av livet i italienska societets-
kretsär och av vissa för oss nordbor 
föga kända ceremoniel inom den ro
mersk-katolska klostervärlden. Grep
pet att redan i början införa och för 
läsaren presentera alla de personer, 
som sedermera bli av största bety
delse för händelsernas utveckling, 
måste anses synnerligen lyckligt i en 
roman som denna, där samtliga öden 
utspelas i endast några få kapitel. 
Utan att på något sätt vilja gå hän
delserna i förväg kunna vi förbereda 
läsaren på scener, återgivna med ut
omordentlig styrka samt på ett slut 
av gripande verkan. 

Matilde Serao, "Nunnans" nu 

snart 70-åriga författarinna, är en 
framstående personlighet i Neapel. 
Grundare och utgivare av den bekan
ta tidningen II Giorno, vilken lion 
efter skilsmässan 1903 från sin man 
Eduardo Scarfoglio uppsatte som 
konkurrenstidning till den förut av 

makarna gemensamt redigerade tid
ningen Mattino, har hon skapat sig 

en högt aktad och inflytelserik ställ
ning. På grund av sina vänskaps
förbindelser med framstående sven
skar därnere i Italien hyser hon ett 

varmt intresse för Sverige. De 
landsmän, som vunnit tillträde till 
hennes förtjusande hem. där lion le

ver omgiven av sina barn, vittna 
även om henne som om en utomor
dentligt älskvärd, intressant och högt 
bildad personlighet och en sällsynt 

god människa. 
M :me Serao har utgivit en bety

dande samling till flera språk över
satta romaner, röjande skarp iaktta-
gelseförmåga och stor människokän
nedom. I föreliggande arbete frap
peras läsaren snart av det som an
ses utgöra hennes författarskaps 
styrka, nämligen den säkra karak
tärsteckningen samt förmågan att i 
några få bilder kasta ut konturerna 

till ett helt människoliv. Vi hoppas 
också att våra läsare med verkligt 
intresse och behållning skola taga del 
av den utmärkta skildringen, som 
litterärt och konstnärligt sett ligger 

vida skild från den vanliga följeton

gens allmänning. 

Ingen kvinna vågar anförtro sitt 
öde åt den man som saknar ridder

lighet. 
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ar Ni 
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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liunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Gnolande på en populär visa gick 

^Va Muscettola och sysslade kring 

avlånga bruna bordet, varpå en 
mängd arbetskorgar, stora och små, 

^ru uppställda, rörde omkring i dem 
aed ivriga fingrar och drog fram än 

^t, än ett annat plagg av linne eller 
mUsslin, en del redan färdigsydda, 

*u del endast löst hoptråcklade. Hon 

^ade en smula med de strålande 
v Sa någon närsynta ögonen då hon 

a" till, att ingenting fattades, tråd-
IUHar, . nålhus, saxar o. s. v., och 

^01de en mängd små näpna grima-
er- gillande eller motsatsen, alltef-

j'1 M)rn korgens innehåll fann nåd för 
^jaiies ögon eller ej, var ordentligt 

11 oordentligt. En rosenknopp 

instucken i skärpet på hennes 

svarta sidenklänning, en varmt röd 
liten knopp, en passande sinnebild 

för Evas ännu outvecklade men re
dan starkt framträdande skönhet. 

Hon gnolade alltjämt på sin muntra 

sång, under det hon tog några nå
lar ur ett nålbrev och stoppade in 

dem i Giulia Capeces vackra nålhus 

av silver, Giulia som aldrig hade si

na sysaker i ordning, då Tekla Bran-

caccio inträdde först av alla. Som 
vanligt var hon klädd i manskavaj, 

hög, uppstående, vit krage, kravatt 

och brosch i form av en hästsko. 
— Käraste min gosse, ropade Eva 

emot henne på långt håll, du är 

punktlig èom en älskare vid ett ren

dez-vous! Har du varit ute och ridit 

i dag? Hur står det till med Gipsy? 

Förträffligt, utom att hon tap

pade en sko i förrgår, svarade Tekla 

med sin något sträva röst, under det 

hon drog av sig de långa getskinns

handskarna, rullade ihop dem ocli 

kastade dem i sin hatt. 
— Och Carlo, hur är det med ho

nom? frågade Eva sakta med ett 

vekt tonfall i rösten. 
_ Uselt, naturligtvis. Han har 

rest efter henne till Paris igen i går 

kväll, sade Tekla, under det hon 

häktade ihop sitt armband, ett egen

domligt smycke av järn. 
— Men varför ska du envisas, 

Tekla? Carlo håller av dig, men hon 

är starkare än du, käraste. 
— Vem vet? 
— Ser du .inte, att hon alltid blir 

den segrande? Hon är ljus och vac

ker, kan gråta, när det passar, är 
full av förförelsekonster och älskar 

Carlo vansinnigt. 
— Jag älskar också Carlo. 
— Ja, men de gifta kvinnorna ha 

alltid större makt än vi flickor, sva
rade Eva med omedveten filosofi. 

— Må vara, men jag ger inte vika. 

— Och vad kan du göra? 

— Vänta. 
Och den låga vita pannan, de lug

na, metalliskt glänsande, gråblå ögo

nen, de smala blekröda läpparna, 

den kraftiga hakan, allt vittnade om 
tålamod och fasthet, om en okuvlig 

vilja, som samlar sig i väntan. 
Plötsligt utan att säga något vida

re gick Tekla och satte sig på sin 

plats, drog till sig sin arbetskorg, 
som var större än de andra ocli drog 

fram ett litet grovt madrassvar av 

randigt tyg, som hennes järnfingrar 
snabbt trängde igenom med nålen. 

Hon lyfte knappt på huvudet, då 
Giulia Capece och Chiarina Althan 

inträdde. Arbetet och hennes egna 

tankar absorberade henne helt och 
hållet. 

— Har den där kofferten från 

Wien kommit sen, Giulia? frågade 
Eva, i det hon tog ifrån henne päls

kappan och smålog åt Chiarina Al

than. 
— Ja, det vore väl, om den al

drig kommit! utropade den vackra 
flickan, som var smärt som en lilje
stängel. Tänk en sådan nyfikenhet, 

en sådan förväntan! Har jag inte 
låtit dig läsa brevet från min tant 
i Wien? Det lät på henne, som om 

världens sju underverk vore i den 

kofferten. Jo, vackert! De där 

wienska sömmerskorna ha då san
nerligen försökt driva med oss! Ha 

vi då varken ögon. smak eller intel
ligens, efter de skicka oss blåa klän

ningar överlastade med röda rosor." 

— Så rysligt! utropade Eva harm

set. 
— Och en hatt med en uppstop

pad grön papegoja, inföll Chiarina 

med sitt en smula gåtfulla leende. 
Det tycks vara Giulias tants egen 
gamla papegoja, ett offer på släkt
skapens altare, ett förskott på arvet. 

Då du sätter på dig den hatten, 
Giulia, så bör du skicka ut ett cir

kulär till alla dina väninnor med 
en vädjan till deras vänskapliga 
känslor, så att de måtte delta med 

dig i din olycka. 
— Jag sätter aldrig på mig den, 

aldrig, utropade Giulia nästan med 
tårar i ögonen. Jag ska ge den åt 
Concetta, kammarjungfrun. 

•— Och din tant kommer att gö
ra dig arvlös, svarade Chiarina 

skrattande. 
Giulia ryckte på axlarna. Hon 

var fattig, förnäm, hennes familj 
var överhopad med skulder, och hon 

hade endast sin egen skönhet att räk

na med för att kunna göra ett lysan
de parti. Alla husets gamla vän
ner, utländska tanter, biktfäderna, 

alla voro i verksamhet för att leta 
reda på de felande millionerna åt 

denna härliga varelse, som nu höll 
på att leva upp räntan, under det 

hon väntade på kapitalet. 
Giulia satte sig och började mot

villigt att sy på ett litet barnlinnc 

med långa, slarviga styng. Hon 
ryckte oupphörligt av tråden, medan 
hon alltemellanåt i spegeln, som 

hängde mitt emot henne, betraktade 
sin fagra bild. Den smidiga gestal
ten böjde sig mjukt som en blom-

stängel för vinden, de långa mörka 

ögonhåren beskuggade de fina kin
derna, och den täcka munnen likna
de ett saftigt djuprött granatäpple. 

Chiarina Althan hade också tagit 

sitt arbete, ett barnförkläde av rött 
och vitt bomullstyg. Hennes fina 
ansikte var ej vackert men vittnade 
om en ovanlig intelligens. Hon ha

de lugna, djupa ögon och ett tank
fullt drag kring munnen, där lion 
satt böjd över arbetet med uppmärk
samhet och intresse, som om hon 
vore upptagen av en tavla eller en 

fängslande bok. 
Också Eva hade satt sig på sin 

plats och småsjungande med långa 
stygn börjat tråckla fållen på någ

ra lindor, under det Tekla Bran-
caccio med en gnisslande sax klippte 
av kanten på det lilla madrassvaret, 

som hon sytt, och kastade de av

klippta bitarna på golvet. 
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Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

© 

Sportkostymer 
nu inkomna i olika färger. 

7 år 8 9 10 11 12 13 14 15 

19.- 20.- 21.- 21.- 21.- 22.- 23.- 24.- 25.-

Bluskostymer 
Blå Cheviot 

6 år 7 8 10 11 12 

22.- 23.- 24 - 25.- 26.- 2(».- 27.-

Nyutkomna böcker. 
Natur och Kultur, det populära 

bokförlaget, har utsänt ett par nya 

arbeten som vi fästa uppmärksamhe
ten på. Det ena, som till författare 
har jur. d:r Siegfried Matz, handlar 

om "Hur rätt skipas" (domstolsorga
nisationen och rättegången i tviste
mål). Priset är för häft. ex. kr. 

2:25. 

Det andra arbetet en Ord-puzzle

bok, vars 24 originalproblem till för

fattare har Sven Rygaard, ligger an
tagligen närmare "vår kvinnliga läse
krets' hjärta. Problemen vilka be

tecknas som "spännande" och helt sä

kert också äro det, föregås av några 

sidor anvisningar om hur den kun
nige ord-puzzle-tydaren går till sitt 

svåra men för honom lockande och 

fängslande arbete. Boken, den för
sta i sitt slag i Sverige, kostar häf

tad 3 kr. 

Tidskriften "Den teosofiska vä

gen', vilken utkommer på'Universel

la Broderskapets teosofiska förlag i 

Stockholm, har utsänt sitt dubbel

nummer för mars—april. Av inne

hållet nämna vi "Vår tids brännan

de frågor" av Katherine Thingley, 

"Behovet av Visdomsreligionens ur

gamla läror" av H. T. Edge, "Upp

ståndelsen i teosofisk belysning" av 

G. Zander, "Karma och reinkarna-

tionen en sporre till rätt handling" 
av H. A. Fussel, "Teosofien är 

praktisk" av En lärjunge m. m. Häf

tets. pris är kr. 1:50. 

Under Vårdagar, Halls förlag, 

Jönköping, är en motsvarighet till 

förlagets välkända jultidningar. Häf

tet innehåller ett tiotal välskrivna 

och tilltalande berättelser. Priset: 

kr. 0:75. 

Viking 
i råiiåe/ 

nen. hon skall svara i telefonen och 

öppna dörren ett dussin gånger för 

bettlare, som hon ger en bit mat, en 
slant, eller för bud som frågar efter 

personer som bo någonstans i det 

väldiga huskomplexet. Men ändå 
begär hennes man, att hon skall du

ka fram för honom en kostlig mål

tid. 
En man som lagar mat gör in

genting annat än lagar mat. 

farmens bön. 

Redaktör Ö.ije Kjellbom, som i fjol 
fotvandrade från Ystad till Hapa
randa, har i brev till oss meddelat, 
att han under de 118 dagar han van
drade, varje morgon själv borstade 
sina kängor. 

Han skriver bland annat : 
"Min färd var knappast någon 

promenad på rosor utan snarare på 
dammiga, smutsiga och leriga vägar, 
och mina skodon hade därför ofta 
inte så värst mycket kvar av sin 
bruna bottenfärg, då jag om kväl- < 
larna anlände till målet för min 
dagsmarsch. Då var VIKINGr SKO- ® Det har funnits en "Jungfruns 
KRÄM, som jag hela tiden förde ^ön". Här är en av en manlig skri-
med mig, till en utomordentlig hjälp, författad "Mannens bön", ehu-
På några ögonblick och med ringa m visserligen icke musik satt. 
arbete återställdes mina kängor i sin , lvj„r. 
"första munderingsform" — ski- Tid(,n är 

nande blanka och snygga och redo c 

att traska vidare nästa dag. att halla uppe . 
Jag vill tillägga, att Viking sko- derna göra mannen, och sta jag 

kPäm dessutom väl bevarade lädret inte trängas undan ute i förvärvs-
och avsevärt medverkade till att hålla livet måste jag vara vårdat klädd, 
mina skodon smidiga." För vårt hems välstånd är det fak-

ond 

sitt 

och det gäller 

anseende. Klä-

u NORDISKA 
delsbanken 

STOCKHOLM G Ö T E B O R G  
1 2  1  A V D E L N I N G S K O N T O R  

F Ö R M Y N D A R E M E D E L  

vi lka enl ig t  lagen av den 27 juni  1924 skola för  myndl ing 
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SWALANDERS 
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KUNGSGAT. 17. TEL 3658 KORSGAT.13.nL J767* 
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att draperier framtill återgiva dju

rets kroppsform. Dessa insektsko
stymer betecknas såsom i förtjusan

de grad "kvinnliga'. 

Fi sktorget, 
Tel. 13865 - 1092 - 3072 
Tel.-adr. : "BERLINS" 

På sommarnöjet. 
Unga frun: — Kära snälla rara 

farbror, jag är så rädd att farbror 

sovit dåligt i natt — «ängarne här 

äro rysliga.. 
Farbror: — Var lugn, min lilla 

slumpa, jag gick upp då och då och 

vilade mig ett slag. 

jVlodenytt. 

Senaste dam-modet, meddelas det 

utifrån, är en liten näsduksficka ut

vändigt på hatten. Det finns näm

ligen ingen annan plats tillgänglig. 
I den lilla fickan placeras en silkes

näsduk i glada färger, vilken utom 

sin officiella uppgift även har till 

ändamål att utgöra hattens klädsel. 

En annan nyhet är balklädningar 
(obs.! icke maskerad!).! fjärilsform. 

Materialet är målad chiffon. Sid-

draperier föreställa vingar under det 

Nu pågår vår 
STORA 

V år-Realisation, 
Enormt billiget priser. 

A.- B. CARL JOHNSSON 
KUNGSTORGET 2. 

jVIanncn och kvinnan 

vid spisen. 

En tidning har utsänt en rund

fråga: "Vem är den bästa kocken, 
mannen eller kvinnan?" 

Av de haglande svaren återgiva 

vi några: 

För kvinnan är matlagning ett 

arbete, för mannen en konst. Hon 

gör ifrån sig den på ett maskinmäs

sigt sätt. Han är full av upptäc-

kariver, han experimenterar, han 

sätter en ära i att överglänsa sina 

yrkesbröder, att äga namn om sig 

att vara utmärkt, helst den främ
ste i sitt fack. 

En kvinna tänker på att maten 

skall vara billig, en man på att den 

skall vara god. 

En kvinna står fullständigt fanta

silös framför spisen och följer sla

viskt kokbokens recept. En man 

skapar egna matrecept. 

Slutligen kommer ett kvinnligt 
svar : 

En man utmäter sin frus hushålls-

pangar så knappt som möjligt. Sam

tidigt med att hon lagar middagen 

skall hon ha ett öga på babyn i 

vagnen, tid för de något större bar-

EKSjnOMS 
JJTSTMJOL 
O/LBBHO KEM.-TEKN. FADR.IK 

Q n . < j N D A O  l ö s a  

tiskt viktigare att jag är väl klädd 

än du min modärna hustru. 
Om jag glömmer att kyssa dig i 

samma ögonblick jag kommer innan

för dörren, så tag det inte genast 

som tecken på att.min kärlek är död 

och förebrå mig inte min glömska. 

Kom. och kyss mig! Kanske kretsa 

alla mina tankar just då omkring 

det svårlösta problemet hur i all 

världen jag skall kunna betala skat

ten. 
Betrakta mig inte som en säker 

egendom därför att vi äro gifta. Vä

gen "För säker" leder, ofta till skils

mässodomstolen. Inte alla kvinnor, 

som en gift man möter utanför hem

met, fästa avseende vid att. han har 

hustru och hem. 
Kom ihåg hurudan du var, då jag 

förälskade mig i dig. Hur enkelt 

men vackert klädd du var, hur väl 

vårdat ditt hår, hur mild din röst, 
hur mjukt ditt väsende. Allt detta 

skulle i samma grad tjusa mig även 

nu. 
Och när du ber mig om pängar, 

så gör det vid middagen efter sop

pan, men aldrig, hör du. aldrig vid 

frukosten! 

Nu fattas endast en "Hustruns 

bön". Vem av våra läsarinnor skri

ver den? 

NI ÖNSKAR 
en e legant ,  modern  men bfkvi im s ] ; 0  

t i l l  dagens  lägs ta  pr is .  Bebuk då  

Linoleum-Mattor 
> Påläg-gning- utföres av fackmän under garanti. 

Fernissa, Bonvax, Golvmoppar & Olja m. m. 

A.-13. CARL JOHNSSON - Kungstorget 

Bottingstolar iflätas. 
Avhämtas efter pari ngn ing 

236, 11510. 

Väskan 
till 

Vårdräkten 

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

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORGET 1. 

Ibland kvinnorna är det just de 

stoltaste karaktärerna, som vilja 

bliva behärskade; just dessa vilja i 

varje stund erfara den mans sedliga 

och andliga överlägsenhet, vars 

namn de bära. 
M :me E. Reymond. 

IQ Södra Larmflatan JO. 

V 

TTHT1V A FruM" & 
A-U U ̂  Konfektyraffär 
VASAGATAN 38 (mitt emot 
HÖGSKOLAN - Tel. 18623. 
REKOMMENDERAS 

Vanfhnstalteiis Yrkesskola. 
Tel. 236, 11513, 11510. 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Bråsth8 Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoriagatan) 

REKOMMENDERAS. 

BREVLÅDA. 
Thy ra 11r—g. Förslag i denna 

riktning vinna städse vårt öra och 

gärna vårt stöd om det visar sig att 

handlingskraft finnes bakom initia
tivet. 

J—y B. Lägg tryggt era bekym

mer i våra händer! Har Ni blivit 
orättvist behandlad och bedragen på 

Er rätt utlova vi Eder bistånd i och 
för rättelse. I detta fall ha vi näm

ligen stora utsikter att kunna bli Er 

till nytta. 

Vän av rättvisa. Er insändare 

ligger för återhämtande. Om publi

ken, såsom Ni säger, ingenting för

står — varför gör Ni er då mödan 

att skriva för publiken! 
Upprörd. Givetvis böra dessa 

ofta återkommande fall av cyanväte-

förgiftning bli föremål för behand

ling och grundlig utredning. Men en 

saklig sådan. Här båta känslor så 

föga. 

Mindre Vilohem 
nära Göteborg, med goda kommunika
tioner säljes på förmånliga vilkor. 

Adress'å denna tidning. Tel. 18070. 

HrU JMjölfe 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 46699 

Nu inträdde arm i arm de- båda 

systrarna Sannicandro. Det var två 

små porslinsstatyetter i vitt och rosa, 

två täcka runda små dockor med 

uppåtsträvande näsor, rikt hår och 

barnsligt uttryck, fast. de båda fyllt 

sina femton år. Och genast läste de 

som ett par automater upp sin väl 

inlärda läxa: 
— God dag, Eva, pappa hälsade 

till dig. 
— God dag. Tack, käraste. 

— God dag, Eva, mamma hälsa

de till dig. 
— God dag. Tack, min lilla 

flicka. 
De togo av sig sina precis lika

dana kappor, precis likadana hat

tar och stodo där i sina precis lika

dana svarta sidenklänningar. Och 

efter ett ögonblicks tvekan började 

de åter med sin utanläxa: 
— Mår din mamma bra, Eva? 

— Ja tack. Hon var på "Före
ningen" i går kväll. Nu sover hon. 

— Och mår din pappa bra, Eva? 
— Ja tack, lilla barn, han är i 

Gifoni på jakt. 
— Mår din bror Richard bra, Eva? 
Eva skyndade sig att bära till de 

båda små dockorna, som stodo 

och tittade på varandra, nöj

da med sin prestation, en mängd ba-

bylindor att fålla. De båda Sanni-

candrarnas specialitet i detta stora 

arbete för Hemmet för värnlösa barn 

var fällning. De fållade alla dagar, 

fållade alltid, fållade i oändlighet, 

fållar i kilometervis utgingo från de 

båda automatdockornas små tåliga 

händer. De ledsnade aldrig på att 

fålla och lyfte endast emellanåt hu

vudet för att fråga: 

— Har du den vita trådrullen, 
Eva? 

— Har du den lilla saxen, Eva? 

Nu inträdde långsamt Maria Gul-

li-Pausania med sin hållning av 

olympisk gudinna. Åt Eva, som 

skyndade emot henne, värdigades 

hon småle, räckte henne med en för

näm sicilianskas nedlåtande älsk

värdhet sin bruna svala kind, ut

bytte hälsningar med ett par tre av 

de unga flickorna, Giulia Capece, 

Tekla, Chiarina Althan, och satte 

sig på sin plats med en harmonisk 

måttfullhet i alla rörelser. Hon 
sköt upp sina vita linnemanschetter 

och drog till sig arbetskorgen, var

ifrån hon sedan plockade ut undan 

för undan väninnornas färdiga arbe

ten, som hon märkte med ett rött 

nummer och monogram. Hon utför

de sin uppgift med en viss högtid

lig långsamhet, en upphöjd värdig

het i sättet och den överlägsna mi
nen hos en högt uppsatt person, som 

nedlåter sig till ett obetydligt arbe

te, med den markerade nonchalansen 

hos en hög ande, som sänker sig till 
en lägre sfär av sin själs stora god

het. Det föreföll, som om hon hela 

tiden tänkte på den ofantliga lyckan 

för dessa barn att redan i sin spä

daste ålder få lov att bära en vit 

kolt, märkt av henne, Maria Gulli-

Pausania, vars familj härstammade 

i rätt nedstigande led från det kung

liga huset i Palermo, och vars släkt 

ägde ej mindre än två furstendömen, 

tre markisat, fyra svavelgruvor och' 
en hel provins med orange- och ci

tronlundar. Hon rynkade ögonbry

nen, då dörren plötsligt öppnades och 

ännu en ung flicka nästan springan

de kom in i rummet. Det var El

frida Kapnist, ungerskan, med de 

stora, svarta, på en gång smäktande 

och vilda - ögonen, mörkt, krusigt 

hår, som ingen kam kunde få bukt 

med, och ett blekt, livfullt ansikte, 

långdraget som på en get. Hon var 

klädd i en kappa av en egendomlig 

gulaktig färg, och en alltför kort 

klänning, nedanför vilken man såg 

de smala fötterna, 

Elfrida mottogs med mer eller 

mindre älskvärda leenden. Eva 

själv kände sig en smula besvärad. 

Om Elfrida sades det en mängd för

delaktiga saker och en mängd oför

delaktiga: Hon var en zigenerska, 

som rymt från stammen—- hon var 

dotter till en konsul, förnäm men 

fattig — hon hade varit tiggerska 

— hon hade haft en massa gods i 
Ungern, som blivit konfiskerade — 

hon var dotter till en konstberider-

ska — hennes mor var en Riadziwill 

— hon fick sina klänningar av unga 

herrar — hertiginnan della Mercede 

gav henne dem av barmhärtighet. 

I trots av alla dessa stridiga ryk

ten och Elfridas något för obesvära

de och fria väsen, var hon med över

allt med sin aldrig svikande glättig

het, sin exotiska livlighet, sin sär

egna typiska charm, delvis vänligt 

inbjuden, delvis tolererad, delvis 

som en rätt så ogärna och illa sedd 

gäst, men alltid var hon med, alltid 

vid strålande humör, visade sina vita 

zigenersketänder, dansade hela nät

terna igenom och superade vid alla 

möjliga tider utan att fråga efter 

sina gamla klänningar, sina tvätta

de handskar, sitt rufsiga hår, som 

trotsade alla hårnålar. Hon kysste 

Eva livligt på båda kinderna och 

tillkännagav, under det hon genast 
satte sig att sy: 

—- Olga Bariatine skall gifta sig 
med Massimo. 

Alla lyfte på huvudet, t. o. m. de 

båda barnen Sannicandro. 

— Är det säkert? frågade Tekla 
Brancaccio. 

— Absolut. De gifter sig i maj. 

Olga vill fara till Ryssland på sin 
wedding-trip. 

— Hon är väl mycket lycklig, Ol

ga, säg? sade Eva med det varma 

tonfallet hos en person, som hjärt

ligt önskar andras lycka. 

— Överlycklig. I går kväll stan

nade Massimo hos henne ända till 

tolv. Det har han aldrig gjort förr. 

— Stackars Olga! suckade Giulia 

Capece. Att ta en sådan tiggare, när 

man har så mycket pengar som h®-
— En spelare. Min bror träff*11' 

honom alla år i Monte Carlo, sade 

Eva sakta, för ett ögonblick tank

full. 
— En odräglig tråkmåns, tillade 

Chiarine Althan. 
— Hur kommer det till, .att aI 

beslutat sig för giftermålet? Dau 

narna äro en fin gammal släkt, me 

vem känner till Bariatines? sa 

Maria Gulli-Pausania och betrakta® 

en hög nya kökshanddukai, obes 

sam, om hon skulle bestämma sig 

detta offer på barmhärtighetens a -

tare- "mff 
— Naturligtvis har den forna 

signor Daun varken kunnat a ^ 

i någon vän, som ville lana °» 
500 francs vidare, eller någon 

centare, som ger honom ^re 1 ' 
därför har han till sist nedlåtit o 

att ta emot Olga ®ari^eS 
ker, 

kärlek, Olga, som ar bade 

rik och £°d' (Forts.)-

a\ \;(c 
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UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Det är nu bestämt, att Hinden-

trarg skall tillträda presidentämbetet 

den 12 maj kl. 12 på dagen. Tid

punkten är ju vårligt vacker och 

löftesrik. 
Akten kommer att få en mycket 

högtidlig prägel, om än, enligt Hin-

denburgs egen begäran, formerna 

bliva enklare, än vad hans anhäng

are skulle önskat. 
Betecknande för den nye riks

presidenten är ett förslag om en 
större amnesti åt politiska förbryta

re i samband med hans övertagande 

av presidentvärdigheten. Med det

ta förslag har Hindenburg velat ge 

uttryck åt sin strävan efter en inre 

nationell försoning. Även utåt sy

nes han företräda en försonlig poli

tik. Rikskanslären, Luther, här

efter rikspresidentvalet ånyo bety

gat den tyska riksregeringens villig

het att sluta en säkerhetspakt angå

ende västgränsen. Detta tages som 

en försäkran att också Hindenburg 

stöder fredspolitiken. 

Enligt förljudande äro de allie

rade makterna äntligen på väg att 
uppnå enighet om den not, som skall 

adresseras till Tyskland rörande den 

försummade avrustningen och Köln

zonens utrymning. En annan ut

rymningsfråga kommer snart att stå 

på dagordningen. Enligt bestämda 

förklaringar, som lämnades vid den 

stora uppgörelsen under Londonkon

ferensen bör utrymningen av hela 

sanktionsområdet i Ruhr äga rum 

senast den 16 aug. i sommar. Skall 

detta löfte lojalt infrias eller svikas 

så som skett i fråga om Kölnzonen.'' 

Ett löftesbrott även på denna punkt 

skulle troligen få ödesdigra följder. 

Runt hela Frankrike ha i dagarne 

kommunala val ägt rum. Man mot

såg med spänning åt vilket håll den 

politiska vinden skulle blåsa. Det 

kisade sig, att vänsterpartierna väl 

försvarade och även något stärkte 

maktställning. Regeringen kän-
ller sig sitta säkrare i sadeln sedan 
den vet, att inget omslag i folkviljan 
gt rum. 

Från Österrike meddelas om stora 

demonstrationer för en anslutning 

tyska riket. 
Veckans viktigaste nyhet är må

hända meddelandet om en av Abdel 

Krim inspirerad och av hans krigare 

""derstödd upprorsrörelse i franska 

Marocko, samme Abdel Krim som 

Nyligen i spetsen för riffberberna 

drivit spanjorerna ut ur spanska 

Marocko, kustremsan utefter Medel

havet undantagen. Det undrades 

redan då, om Abdel Krim skulle 

nöja sig med denna lysande viktoria, 

eller om han skulle fortsätta de in

födda stammarnes befrielsekrig mot 

de hatade europeiska inkränktarne 

genom att vända sina segerrika va

pen även mot det söder om den span

ska zonen liggande franska området. 

Så har nu skett. 

Hur pass allvarligt menat det nya 

fälttåget är kan på ett så tidigt sta

dium icke bedömas. Det första an-

loppet av de upproriska skarorna ha 

de franska trupperna framgångsrikt 

tillbakaslagit. Men nu framställer 

sig en mängd viktiga frågor: Skola 

fransmännen nöja sig med att endast 

försvara sina gränser. Eller skola 

de gripa till offensiven och förfölja 

berberna in på det till namnet span

ska men av dem behärskade områ

det? Om ett sådant fälttåg tar stora 

dimensioner och utfaller lyckosamt, 

skall väl Frankrike då vara benäget 

att överlämna de med franskt blod 

erövrade landsträckorna till den no

minelle, men fördrivne ägaren, Spa
nien? Knappast! Och hur skulle 

en fransk ockupation av spanska 

Marocko uppfattas i Spanien, vars 
söner också i strömmar gjutit sitt 

blod i dessa ogästvänliga trakter? 

Hur skulle Italien och England stäl

la sig till en sådan fransk maktut

vidgning i Nordafrika? 

Det låter också tänka sig, att det 

i striden mot Abdel Krim går frans
männen så som det gick spanjorerna. 

Ett faktum är, att Abdel Krims 

framträdande inger de europeiska 

statsmännen bekymmer. — Även 
om Marockokrisen tar ett lyckligt 

förlopp och ovädersmolnen driva 

bort utan allt för svåra urladdningar, 
skriver den engelska tidningen 

"Spectator", så kvarstår dock som 

ett oroväckande faktum den muham

medanska världens förmaga att vis

serligen med langa mellantider 

frambringa män av sa stor betyden

het, att Europa måste räkna med 

dem. Flera sådana ha framträtt. 

Senast var det Kemål Pascha i Tur

kiet. Nu är det Abdel Krim. 

Hur egendomligt skulle det 

icke vara, tillägger "Spectator", om 
denne marockanske bergsbo avslöj

ade sig som krigsherren, vars an

komst muhammedanerna aldrig upp

hört att förbida. Det skulle tro

ligen icke betyda det Heliga kriget, 

den muhammedanska världens före

bådade oförsonliga religionskrig mot 

de kristna, vilket krig knappast kan 

väntas i vår tid, men om en verklig 

hövding uppstode bland muhammed

anerna, är det mycket sannolikt, att 

vi skulle få uppleva en politisk rö

relse i Nordafrika, vilken skulle sät

ta på prov icke blott Frankrikes, 

Spaniens och Italiens utan även 

Englands styrka. Abdel Krim pa-

kallar vår uppmärksamhet. Det är 

möjligt att han är endast en tillfäl

ligt framlysande meteor, men han 

kan också vara en ny Alexander, en 

ny Tamerlan ! 

€tt stycke kvinnopsykolog 
Kvinna mot kvinna. 

Av MARGARET HEIJKEL. 

I de flesta andra länder är i frå
ga om brottmål juryinstitutionen 
införd. Sedan rannsakningen av
slutats d. v. s. den anklagade och 
vittnena förhörts, åklagaren och 
försvarsadvokaten framlagt sina 
synpunkter och domaren samman
fattat det hela, blir det de tolv 
jurymännen, enskilda personer som 
för ändamålet tillkallats, vilka ef
ter överläggning avkunna sitt "skyl
dig" eller l,icke skyldig". Detta ut
slag blir avgörande för domen. 

Tidigare hava endast män in
valts i en jury, men numera äro i 
åtskilliga länder även kvinnor val
bara för detta uppdrag. 

Man har i anslutning härtill haft 
tillfälle att göra en både egendom
lig och intressant iakttagelse den 
nämligen att de manliga brottsling
arne med undantag för vissa fall 
äro bättre ställda, de kvinnliga 
brottslingarne däremot sämre, när 
juryn innesluter även kvinnor. 

Rättskänslan liksom ansvarskäns
lan inför det viktiga juryuppdraget 
äro antagligen lika stora hos kvin
nan som hos mannen, men de se 
ofta brottet ur olika synpunkter. 
Detta torde delvis bero på att deras 
livserfarenhet icke sammanfaller. 
De kvinnor, vilka kunna ifraga-
komma som jurymedlemmar, hava 
i allmänhet levat ett mera skyddat 
och av frestelser mindre anfäktat 
liv än vad män i allmänhet göra. 

Deras uppfattning av brottsliga 
handlingar bör därför vara sträng
are än männens, och detta är ock
så förhållandet i åtskilliga fall. 
k andra sidan spelar för kvinnans 
del understundom in känslostäm
ningar, som icke bliva utan infly
tande på deras domslut. ^ 

Vissa brott av män uppröra pa 
ett lidelsefullt sätt den kvinnliga 
rättskänslan — det är sexuella 
våldshandlingar mot barn och 
kvinnor. Här är däremot den man
liga fördragsamheten pafallande 
stor. Den olika uppfattningen bott
nar i könens olika känsloliv. På 
manligt håll underkänner man rent 
av kvinnans förmåga att lugnt, 
sakligt och rättvist bedöma dylika 
brottsliga handlingar. Men eljes 
synes kvinnan i överensstämmelse 
med sitt rykte för mildhet benägen 
att uppträda förstående och barm
härtigt gent emot de manliga brotts
lingarne, särskilt de yngre. Ar det 
de moderliga och systerliga käns
lorna som här om än omedvetet 
fälla utslaget? Det ligger nära till 
hands att tro sa. 

Ett säreget förhållande är, att 
när det gäller våldshandlingar (de 
sexuella undantagna) som män be
gått mot kvinnor, de kvinnliga 
iurymedlemmarne i de allra flesta 
fall taga parti för brottslingarne 
och emot deras offer. 

Detta tyckes för övrigt vara ett 
allmängiltigt kvinnligt drag. Det 
finns en del händelser av sent da
tum som bestyrka detta förhallande. 

Hur många kvinnor var det väl 
som kände det ringaste deltagande 
för den kvinna styrman Sergo ge
nom ett mord gjorde sig kvitt, och 
vars namn under rättegången drogs 
i smutsen med det mest hjärtlösa 
blottande av alla detaljer ur hennes 
eländiga men också olyckliga liv. 
Den kvinnliga sedliga avskyn rik
tade sig här uteslutande mot kvin-

Överlägsenhet. 

nan-offret, under det att mördaren, 
denne fege usling som avskuddade 
sig ett besvärande band medels ett 
kallblodigt utfört mord ursäktades. 

Och när nyligen en ung bildad 
man nedsköt en flicka och hennes 
barn med en annan man torde de 
kvinnliga sympatierna helt ha va
rit på gärningsmannens sida. Och 
dock, vad hade offret i detta fall 
förbrutit? Hon hade svikit ett gi
vet kärlekslöfte och, antagligen av 
rädsla, dolt att lion fått en annan 
man kär. Men att sona detta med 
livets förlust måste dock betecknas 
som ett orimligt hårt straff. Hur 
olika skulle icke på kvinnligt håll 
saken uppfattats, om rollerna i det 
utspelade dramat varit omvända, 
om kvinnan varit den bedragna 
och till hämnd tagit den unge 
mannens liv? 

Men låt oss återgå till jury
utslagen ! 

När brottslingen är en kvinnna 
intaga de manliga och kvinnliga 
jurymedlemmarne ofta en olika håll
ning. 

Det förlåtande och överseende 
drag, vilket kommer till synes när 
kvinnor sitta till doms över män, 
framträder nu i stället på det man
liga hållet. Det är helt säkert icke 
några faderliga och broderliga käns
lor som spela 111 utan rätt och slätt 
manliga. 

En ung eller medelålders kvinna 
med fördelaktigt utseende och som 
uppträder ångerfull, bruten och 
förtvivlad skall alltid mäktigt på
verka en manlig jury. Man skall va-

böjd att tro på hennes försäk-

Bland kvinnans alla goda egen

skaper saknas även hos de bästa 
kvinnor vanligen en, nämligen över

lägsenheten. Härmed åsyftas icke 
den överlägsenhet som i övermod ser 
ned på andra och som översättes med 

dryghet. Utan den överlägsenhet 
själen endast långsamt förvärvar ge

nom mycket tänkande, eftertänkan
de och sovrande tills något slutligen 

kristalliseras fram som blir det per

sonliga jaget. 
Detta personliga jag, som i alla 

livets skiften, inför alla tillvarons 

situationer är sig självt, talar, hand
lar, bedömer och dömer ur sig själv 

— hur sällsynt är det icke bland 
kvinnorna! Och hur vanligt är icke 

det andra, det underlägsna, operson

liga jaget, som talar med andras 
tungor, handlar efter andras inrå

dan, bedömer efter andras smak 

och dömer efter andras fördomar. 
Hur många gånger erbjuder icke 

en kvinnosamling, där något dryftas, 
samma anblick som ett litet innan

hav, vars hela yta krusas i samma 

riktning varifrån vinden blåser. 
Kanske finns det ett motstånd här 

och där, men blott under ytan och 
så djupt och väl dolt att icke den 

minsta brytning förnimmes. 
Betrakta å andra sidan en sam

ling män. Märk hur debattens vå

ra -
ringar och att godtaga alla förmild 
rande omständigheter. Det har i 
jjälva verket hittills varit nästan 
omöjligt att få en manlig jury att 
avkunna dödsdomen över en mör-
derska även om hennes offer varit 
en man av betydande personligt vär
de och hon själv ett skarn. 

Allt detta har på ett för de kvinn
liga brottslingarne ödesdigert sätt 
förändrats sedan även kvinnliga ju
ryledamöter sitta till doms över dem. 
" Den engelska psykologen pro

fessor Charles Gray Shaw, som äg
nat hela denna fråga ett ingående 
studium, skriver på tal härom: 

— Man kunde vänta, att inom en 
jury den manliga ridderligheten 
skulle finna stöd av den kvinnliga 
barmhärtigheten, men det egendom
liga är, att när en kvinna sitter till 
doms över en annan kvinna hennes 
hjärta ingenting har till övers för 
denna medsyster. Kvinnan sparar 
sina milda känslor för männen, bar
nen och kanske också för de stumma 
djuren. Hur paradoxalt förefaller 
det icke oss män, skriver professor 
Schaw, att kvinnan känner ett sa 
djupt medlidande med allt som lider 
utom med sitt eget kön. Varje ska
pad varelse kan paräkna hennes 
barmhärtighet, hennes felande med
syster undantagen. Det förefaller, 
som skulle det i detta avseende lin-
nas en blind fläck i kvinnans öga. en 
känslolös punkt i hennes hjärta. 

Det kvinnliga hjärtats begräns
ning i känslohänseende åtföljes, 
framhåller prof. S. i fortsättningen, 
av en viss orörlighet hos intellekte . 
Den juryman som sitter bredvid en 
kvinnlig kollega kan. intellektuellt 
sett vara henne underlägsen, men 
hans själsliga maskineri arbetar 

bättre och raskare än hennes. Han 
ger, men tar också skäl. Han er
känner utan tvekan en missuppfatt
ning. Kvinnan däremot fasthåller 
envist vid den första åsikt till vil
ken hon kommit och givit uttryck 
åt. Att taga tillbaka eller giva vika 
för någon annans uppfattning synes 
gå hennes ära för nära. Hon gör 
det icke. 

Att kvinnor äro så stränga dom
are gentemot sitt eget kön' har utom 
könsantagonismen även en annan 
förklaring. 

För mannen är kvinnan en gåta. 
för en annan kvinna är hon en upp
slagen bok. Kvinnorna genomskåda 
varandra både med hänsyn till 
känslor och tankar, syftemål ocn 
metoder. 

Den kvinnliga brottslingen, som 
så länge juryn bestod av män hade 
ett jämförelsevis lätt spel, möter nu 
den fientliga och genomträngande 
blicken ur sin dömande medsysters 
öga och måste låta allt hopp fara. 
Hon vet att sedan juryn dragit sig 
tillbaka till enskild överläggning 
för att fatta sitt beslut om "skyl
dig" eller "icke skyldig" skall den 
kvinnliga jurymedlemmen avslöja 
alla hennes lögner, blotta hennes för
därvade väsende, förråda hennes 
hemligaste motiv och vinna herrar 
jurymän för domslutet skyldig . 
Sedan kvinnan fått säte och stämma 
i juryn får mörderskan på samma 
sätt som mördaren gå till galgen 
eller den elektriska stolen. När det 
gäller att skipa rättvisa mot sitt 
eget kön låter kvinnan rättskänslan 
tala utan inblandning av hjärtat. 
Däri ligger i och för sig icke något 
förkastligt men dock något egen
domligt och värt eftertanke med 
hänsyn till kvinnans psykologi. 

gor gå i olika riktningar, hur de 
brytas mot de personliga jagen, vil

ka sticka upp överallt som under-

vattensskär, varpå hela laster av för
domar förlisa. Här glimtar, skym
tar eller framträder i fullt synlig ge
stalt den överlägsenhet som på risk 

av seger eller undergång håller sin 

egen kurs över livets djup — den 
enda som går med ett mal i sikte. 

Men kvinnorna ! Det. stod nyligen 

diskussion i en kvinnosamling om en 
svensk personlighet. En stor man. 

En död man. Någon inledde med 
ett anfall och kort därpå började alla 

kasta sten. Det var icke längre ett 

samtal mellan tänkande ansvariga, 
utan ett tanklöst snatter, varunder 

otroliga epsioder, tarvliga skvaller-
hitsorier drogos fram som grava be
vis mot mannen i fråga. Icke från 

något håll hördes ett inlägg av värde 

eller ens vittnande om den minsta 
sakkunskap i ämnet. Och efter ett 

timslångt, ofruktbart pladder ut
mynnade det hela i en kvalmig 

stiltje över uppgrumlade djup. 
Genom en tillfällighet kom samma 

ämne några dagar senare upp i en 
krets av damer och herrar. Det var 

ett verkligt nöje att höra ett par av 
männen yttra sig. Fastän politisk 

motståndare till den döde, fastän 

hans motpol i många stycken sågo 
de klart igenom dessa fakta mannens 

förtjänster. De talade ur sig själ
va, ur sin övertygelse, ur ett person

ligt jag, som fostrat sig att tänka på 
egen hand och sovra sanningen från 

lögnen. Deras ord gjorde ett för
blivande intryck. Man kände att 

de landade på osynliga kuster inne 
i alla dessa människosjälar de vänt 

sig till för att där erövra en liten 

fotsbredd mark i deras rättfärdig-
hetskänsla. Den stillhet som följde 
speglade även något av ett klarnat 

djups ro. 

Om vi under ett ögonblick skulle 

söka klargöra skillnaden mellan des

sa båda sätt att blanda sin röst in i 
dagens opinion. Låtom oss på måfå 

taga en av dessa kvinnor som vid 

tillfället i fråga lät det tanklösa pra

tets strömmar flöda och ställa henne 

inför en inbillad domstol med skyl

dighet att på personligt a'nsvar, på 
heder och samvete styrka sina ord. 

Vad skulle det bli kvar av dem? In

genting. Icke den minsta lilla smu

la bevisbara sanning eller sakkun

skap, varpå det allra svagaste be
vis för en persons förträfflighet el

ler uselhet kunde byggas upp. Allt 
skulle krympa samman till antagan
den. hörsägner, totalt värdelös efter-

éägning. 

Ställ å andra sidan upp en av 
de båda männen, som talade fritt 

ur sitt hjärta, efter mognad över

tygelse. Pina honom med ett kors
förhör, hota honom med stegel och 

hjul och han skall icke behöva från-

träda ett enda av sina ord. Därför 

att han byggde på fakta och kunska-

DRICK FRIMÄRKS THE /ålJ®ärlfQen 
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