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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-
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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. 
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TTHT1V A FruM" & 
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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 
9'£eD^ET^mS^AnJÖLET_ 
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Blusen 
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INNEHÅLL. 
Utlandskrönika i sammandrag. 
Ett stycke kvinnopsykologi. Av Mar

garet Heijkel. 
överlägsenhet. Av Marie Louise Inge

man. 
Det väckta samvetet. Av Den fun

dersamma. 
pen analyserade ungkarlen. 
Fredrik Thorsson f-
De olika köken. Av La plume. 
Den sista färden. Av Crayon. 
Fröken Sherlock Holmes. 
Kunnan. Koman av Matilde Serao. 

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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per. Han har gjort sig mödan att 
studera ifrågavarande mans verk, att 
söka hans motiv, att dra slutlednin
gar om hans karaktär, att sovra de 
möjliga historierna från de otroliga 
som kretsa kring hans namn och gär
ning. Och ur allt detta har smånin
gom stigit emot honom en bild icke 
blott av mannen utan även av hans 
samtid och dess i vissa fall över
skattning, i andra fall övergrepp och 
orättvisa emot honom. Han ser kort 
sagt klart in i alltsammans och bil
dar sig sin övertygelse därefter. 

Varför är på detta område mannen 
oftast den överlägsne, den hovsam-
me, den intressante att lyssna till, 
medan kvinnan rätt undantagslöst 
är som ett rö för vinden, vars 
vajande hit och dit man snart 
tröttnar på att iakttaga? Se vi 
in i oss själva hitta vi snart några 
av orsakerna. Framför allt tillmäta 
vi icke våra egna ord någon avgö
rande betydelse, utan.strö dem tank
löst omkring oss som små elaka frön, 
vilkas grodd eller utväxande till sto
ra plantor för varje ny gång lika 
mycket förvånar oss. Lika osvikligt 
framgår det därvid att det icke var 
med egna ord utan med andras vi 
rörde oss. Yi äro osjälvständiga. 
För otränade att tänka på egen hand 
och psykiskt för lättjefulla att nå
gonsin ens börja att försöka det, 
skrupulöst rättrådiga i egna angelä
genheter, men nästan utan all rätt
rådighetskänsla när det gäller all
männa eller sådana som icke direkt 
angå oss, äro vi tacksamma byten 
för alla dessa loja opinionsvindar, 
som uppröra men aldrig rensa tidens 
luft. 

Någon anmärkte vid ett tillfälle i 
en offentlig nöjessalong över det 
egendomliga förhållandet att de fle
sta kvinnoanletena runt omkring 

saknade karaktär. Medan männens, 
vare sig de voro unga eller gamla, 
vackra eller mindre vackra, ägde nå
got visst utpräglat och utmäjslat i si
na drag, som skänkte dem intresse, 
fanns det över de kvinnliga ansikte
na, de unga säväl som de gamla, de 
sköna som de mindre sköna något 
obestämt och karaktärslöst som blic
ken ofängslad gled förbi. 

Vad var det som fattades? Detta 
vissa något som gör ansiktet till en 
spegel för en själs historia. Detta 
fina snideri inifrån, som visserligen 
icke hindrar tidens mäjsel att hugga 
in årens ärr, men som besjälar såväl 
skönheten som förstörelsen och 
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stämplar dem med den andliga 
överlägsenhetens adelsmärke. Det 

fås icke gratis och kan icke köpas 
för pängar — dess pris är'mycket 
högre, det kräver själens oavlåtliga 
självfostran genom ett helt liv. 

Marie Louise Ingeman. 
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Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Det väckta samvetet. 

Ett verk hade begått ett fel. En 
gjord hemställan, som stadgeenligt 
bort beaktas, hade icke blivit beak
tad. 

Undertecknad anmälde detta till 
en kvinnlig tjänsteman bakom den 
barriär, som skiljer verket och allmänheten åt. 

Hon såg upp med tydlig ovilja 
och sade: 

Har det blivit tillsagt här, så 
har det också blivit ordentligt ombe
styrt. 

Nu hade det blivit tillsagt men 
iclte ombestyrt. Det var detta jag-
redan meddelat. Att upprepa på
ståendet skulle endast leda till att 
samma innehållslösa svar i ännu kor
tare ton repeterades, vilket måste 
betraktas som i alla avseenden otill
fredsställande. 

Det värsta i hela saken var, att 
den kvinnliga tjänstemannen såg ut 
som det goda samvetet självt. Hon 
\ar tydligen fullt och fast övertygad 
om att rätten var på hennes sida, 
att hennes uppträdande var kor
rekt, hennes svar det enda riktiga, 
att hon var en förstklassig kraft i 
sitt verk. 

Det skulle tydligen vara lönlös 
möda att inleda ett tankeutbyte med 
henne om ömsesidighetens lag, i det
ta fall hennes skyldighet att för all
mänhetens penningar, vilka nå fram 
till henne i form av lön, ge denna 
allmänhet ett hederligt vederlag i 
vänligt och tjänstvilligt bemötande. 

Men slumpen hade varit nådig och 
i min hand lagt ett annat samvets-
väckande medel av clet mest förfä
rande slag. Jag sade: 

För mig personligen är saken 
av mindre vikt. Det ledsamma är, 
att den egentligen berörda parten är 
er högsta chef här på platsen. 

Effekten var fullständig. Denna 
vidgade skrämda blick, detta blek
nande ansikte talade tydligare än 
orcl om ett sjukt, ett genomsjukt, ett 
klarvaket och ångerfullt samvete. 
Vad som nyss varit en bagatell, för 
obetydlig att fästa avseende vid, ha
de nu blivit en affär av enorm vikt. 

Den påklagade saken undersöktes 
ögonblickligen och rättelse utlovades 
på det älskvärdaste. 

arför? Jag vet icke den berör
de tjänstemannens skäl. Det blev 
nämligen icke häller något tankeut
byte i denna fråga. Episoden kom-

Den analyserade ungkarlen. 
€n skildring på gott och ont. 

Ungkarlar, unga och gamla, ha 
gjort så mycket för civilisationen och 
lämnat så värdefulla bidrag till kon
sten, filosofien och vetenskapen över 
huvudtaget, skriver Anthony M. Lu-
dovici i "Weekly Dispatch", att vi, 
då vi undersöka det inflytande som 
den ogifte mannen utövat på sam
hället, måste utgå från en annan 
synpunkt än om frågan gällde den 
ogifta kvinnan, "spinstern". 

Vilken förödande verkan skulle 
t. ex. icke en lag om obligatoriskt 
äktenskap haft på sådana mäns liv 
som Michelangelo, Bacon, Pascal, 
Herbert Spencer, Schopenhauer och 
Nietzsche! Detta bör vara nog för 
att visa, att ungkarlen icke utan vi
dare kan stämplas som en förrädare 
mot samhället. 

Det finns vissa slag av arbete, 
vissa slags problem vilka för att 
kunna bemästras kräva all den ener
gi, all den koncentration, äll den av
skildhet, allt det lugn som det är 
möjligt för en människa att få in i 
sitt liv. Låt ett' störande eller di
straherande element i form av äkten
skap tränga in och livsuppgiften för
fuskas eller också blir det — så som 
fallet var i fråga om Socrates, Cœ-
sar, Shakespeare, Napoleon, Carlvle, 
Dickens — äktenskapet som kommer 
att lida. 

Och om vi återkalla i minnet, att 
den europeiska vetenskapen och fi
losofien århundrade efter århundra
de fingo sin omvårdnad av män som, 
knutna till den katolska kyrkan, av
givit löfte om celibat, ha vi ytter
ligare anledning att icke utan vida-

mer mig emellertid att tänka på, 
hur angenämt det skulle vara att ha 
mellanhavanden med våra verk, om 
vi, den stora allmänheten, där be
handlades såsom förklädda över
ordnade. 

Den fundersamnia. 

re fördöma den man som framlever 
sitt liv ogift. 

Men låt oss också komma ihåg att 
icke alla män som undvika äktenska
pet, göra det för att viga sitt liv 
åt lösandet av ett stort problem eller 
åt skapandet av ett stort verk. Det 
finns otaliga män, som envist hålla 
fast vid sitt ogifta tillstånd utan att 
därför ge världen det ringaste ve
derlag av värde. 

T allmänhet gäller ju den regeln, 
att det är den manliga kontrahen
ten som är initiativtagaren till äk
tenskapet d. v. s. det är han som ut
väljer den kvinna han önskar gifta 
sig med och det är han som friar. 
Sådana förhållanden äro i våra da
gar kan man utan risk våga anta
ga att varje man, som önskar bli 
gift, också kan få en brud. En man 
är sålunda ungkarl icke på grund 
av att han blivit ratad utan därför 
att han inte vill gifta sig. 

På detta område existerar en fak
tisk olikhet mellan ungkarlen och 
hans kvinnliga motsvarighet, spin
stern. Man kan icke med samma 
visshet som det är möjligt ifråga om 
mannen fastslå att hon är ogift på 
grund av eget val. 

Låt oss nu försöka klassificera 
ungkarlarne. 

Vi känna alla mycket väl till den 
enorma dragningskraft det täcka kö
net utövar på männen. Vi kunna 
förstå hur frestande det är för en 
man att inträda i ett förhållande, 
där han av en annan skapad varelse, 
åtminstone för någon tid, betraktas 
som en halvgud. Naturen kunde 
aldrig ha hittat på en tillställning i 
högre grad än förlovningstiden äg
nad att appellera till och smickra 
den mänskliga fåfängan. 

Och vidare, det äktenskapliga li
vet innesluter en mängd andra fres
telser för en man. Att äga och upp
fostra barn utgör för honom en 
lycka så stor och upphöjd, att man 
för att förstå den själv måste ha 

£nskild. 

Jdxwbz 

^AFO^ 

AP o stlaliästarna 
höra nu slcos med 

Viska f. or s sommars 

Det ledande märket i sommarskor 

med gummisula är nu liksom alltid 

VISKAFORS 

koj on 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET - VISKAFORS 

Den Trevligaste 

Flickväskan! 

Portmonäfack, ptats för näsduk 
ocli nycklar, även sedelfack. 

Rött, beige, grått, ljus
grönt, alla vårens fär
ger, på det mest ut
sökta sätt represente
rade av våra senaste 
nyheter i portmonä-

väskor. 

JIM A. GAM 
Korsgatan  12 -  Göteborg .  

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

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

erfarit den. Det är något för hela 
hans väsende stimulerande i medve
tandet att han har en familj att sör
ja för, i synnerhet om den inneslu
ter en talrik barnskara. 

Alltså, det är för en man synner
ligen angenämt att under låt oss 
säga sex månader framstå och kän
na sig som en halvgud. Det ligger 
en utomordentlig tillfredsställelse i 
känslan att vara den hörnsten, på 
vilken en stor familjs lycka och 
framgång vilar. Men allt detta sy
nes icke utgöra någon frestelse för 
ungkarlen, som i stället undflyr äk
tenskapet. 

Hans handlingssätt kan betingas 
av fega motiv men också av ädla 
bevekelsegrunder. I det övervägan
de antalet fall är det fegheten som 
fäller utslaget. Det är män av clen 
kategori, som ryggar tillbaka för 
varje stort ansvar eller av det obe
slutsamma slag som alltför ängsligt 
överväger varje handling för att 
kunna fatta ett beslut som skulle 
medföra en fullständig omvälvning 
av deras liv. 

Ett stort antal män i våra dagar 
sakna den inre kraft, vilken är för
utsättningen för att en man skall 
kunna övervinna sin instinktiva 
skygghet gent emot kvinnor. Ett uns 
för litet eldighet i deras blod och så
dana män stanna utanför de äkten
skapliga bopålarne på samma sätt 
som ett och annat barn, trots den 
stora lockelsen, saknar mod att gå 
in i en klart upplyst, vackert inredd 
sockerbagarbutik utan modstulet 
återvänder hem med tjugufemörin-
gen i fickan. 

Återstår slutligen de dock säll
synta män av ädel ansvarskännande 
typ, som, ehuru de anse äktenskapet 
och familjelivet som den högsta jor
diska lycka, av ett eller annat skäl 
hålla före • att de icke äro lämpliga 
att bidraga till släktets fortsatta liv. 

Om man bortser från de män som 
för att fullfölja ett stort mål på 
konstens eller vetenskapens område 
eller av annat giltigt skäl avstå från 
giftermål, måste man fastslå att ung
karlsgruppen inom samhället utgör 
ett störande och ofta farligt element. 
Utan band och ansvarighet inför el
ler gentemot någon annan utgöra 
dessa män en samhällsgrupp som för 
ett oregelbundnare och äventyrligare 
liv än deras gifta bröder. 

$  e g  r a u n t u g é B t i t å  
24 KUNGSGATAN 24 

Tel. 3623 - 14030 - 6607 

ombesörjer på erkSnt 
allt so^ tiRÄ^^Jasätt y dvn.ngar. 
Eldbegängelseforeningeng expedition 

Y a, 
barnen 

rasa! 

n i l , .  !  C T )  f i v o r !  
Jntat slitage! Jcint och snyddl med 

LINOLEUM 
i barnkammaren 

Vi {öm ståndet i lajer speciellt för barr,, 
kammare a us ed da monster 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETERS, FRANZÉN £ CS 
'Xun^l Jioi/l 

KUNGSPORTSPL. Z TEL.3095,6200,1993g 
. A 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger. 

/ <Söci del med y fålommw! 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa BlomstsrliaiidGl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. Hov?e™»tSr. 

Smakfulla och dekorativa 

Belysnings

anordningar 

K U D D A R  
för Soffor, Stolar och Golv, ; 

j  G A R D I N E R  

[ utarbetas uti olika variationer i . 

för Sverige okända modeller. . 

i Stilfulla 

! RUMSINTERIÖRER : 

anordnas. ; 

• • 

: Fru Bertha Hvitfeldt, \ 
- _ • 
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Ofta stegras deras naturliga få 
fänga genom tillfälliga förbindelse^ 
med det motsatta könet, vilka Pa 

samma gång de överskrida det ti 

låtnas gräns icke följdriktigt le — 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

H a n d s k k o m p a n i e t  

DROTTNINGGATAN 42. 

TEL. 15379. 
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Varje afton kl. 8. 
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Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräk • 
gällande ränta. högst9 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

Palace Thésalong 
tfUSlK DAGLIGEN 1-3, 7-11. 

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

Slopa kaffet och drick 
CJ\ 13 

KAKAO 
^i^amrpacknmgnr à WO gr. aSOOgr . 

ar UÜDerkod ao bästa fullmogna fokaobö.ior I 
utan tutats au oarken kanel, oaiulj dkr kemikalier 1 

Ven soi7, smakat CAP KAKAO 
drickcr den sedan dagligen. 

•predrik Thorsson» 

t 

é 

(3%ungsgaZan SO. 

De olika köken. 

VACKRA 

X « Il 3 // #/> 

LINDEMARK! 
KYRKOGATAN 32. 

I Handarbetsaffären s 

I TEXTIL I 
VASAPLATSEN 11 

j Realiserar rit- o. påb. 
I handarbeten till mycket jj 
I - billiga priser. 
'Passande tillfälle för inköp av sommar-g 

arbete. 
! 

Det socialdemokratiska partiet • 
har slag i slag förlorat två av sina 
stormän. Knappt har inullen'sjunkit 
över deras hövdings grav, förrän 
budet ingår att f. statsrådet Fred
rik 1 horsson efter två framgångs-
lösa operationer skördats av den o-
botliga sjukdom som på sistone för
tärt hans liv. Om båda dessa 
förluster främst drabba det par
ti, som de bortgångna genom sin 
lysande begåvning, kraft och hän
givenhet fört fram till dess nuva
rande betydelse, äro de dock djupt 
kännbara för hela landet. 

Det var ej längesedan statsrådet 
Thorsson nämndes som återupprätt-
arc av Sveriges finansväsende. 

Hans utomordenligt stora finansi
ella insikter, hans svenskmannahe-
der och månhet om landets väl gjor
de honom i en ekonomiskt kritisk och 
förvirrad tid till självskriven ledare 
av rikets finanser. Den kraft, det 
osjälviska nit han inlade i sin upp
gift att söka reda ut våra efter 
krigstiden tilltrasslade affärer och 
tvinga den hårt överansträngda bud
geten till en normalare proportion 
var liktydig med en fosterländsk 
gärning av betydande mått, ett jät
tearbete som skulle överstigit de 
flestas förmåga. 

Vid jämförelse med de ihåliga 
fjäskande röster som ofta under 
maskerade själviska motiv föra fol
kets talan, hur kärnfull hur sann 
och orädd klingade icke hans man
nastämma som talade i folkets sak, 
men även landets. 

Det är män av hans kärnfulla, är
liga typ som göra ett land rikare. 
Ty deras gärning är icke blott det 
tomma ordet, som ingenting kostar, 
det är även det trägna samvetsgran
na arbetet, som sliter och nöter ut 
sin man. men som även bygger upp 
hans minne som ett ärofullt före
döme i det arv han efterlämnar. 

äktehskap. De olyckliga kvinnor, 
gm falla offer för dem och som ic-
|e ägt möjlighet att på förhand för
stå deras mot äktenskapet fientliga 
natur få ofta mycket dyrt plikta för 
sm förbindelse med dessa män av 
tänslolös Don Juanstyp. 

Ett känt sakförhållande, bestyrkt 
av varje krig, är att när ett större 
antal ogifta män samlas på samma 
plats så betyder det ofrånkomligt en 
förvildning av sederna och en 
tlomstringstid för lasten. Vi för
stå härav att ungkarlarne om de ut
göra en proportionsvis stor grupp 
inom samhället måste utöva ett då
ligt inflytande på detsamma, sänka 
ien allmänna sedligheten. 

BLANDAT. 

Miss Lucille Atcherson har ut
nämnts till sekreterare vid det ame
rikanska gesantskapet i Bern. Hon 
är den första amerikanskan i di
plomatisk tjänst. 

Buenos Aires, huvudstaden i Ar
gentina, har tillsatt 50 kvinnliga 
poliskonstaplar med huvudsaklig 
uppgift att patrullera i offentliga 
parker och anläggningar. 

Drottning Marie av Rumänien 
har i ett brev till madame de Ruess 
Jaucoulescu, president för den 
rumänska landsorganisationen föl 
kvinnlig rösträtt uttalat sig för 
principen om likställighet mellan 
könen i politiskt, socialt och eko
nomiskt hänseende. 

Den förträffliga föreningen Hus 
och Hems utställning vid Göteborgs-
mässan bringas i våra läsarinnors 
åtanke såsom en både instruktiv, 
intressant och rolig bekantskap att 
göra. Att så här Väsa om den kan 
ju icke bli detsamma som att se den 
med egna ögon och övervara demon
strationerna. 

Den största vetgirigheten torde 
ansluta sig till det amerikanska kö
ket, vars underbara beskaffenhet 
det skrivits och talats så mycket om. 
Det förefaller dock som skulle det 
svenska köket sådant det represen
teras av utställningens "Göteborgs
kök" jämte "Gasköket" och "Elekt
riska köket" stå sig synnerligen 
gott vid en jämförelse. 

Det amerikanska verkar i sin. 
kritvithet, sin ytterligtgående prak
tiskhet och frånvaron av prydnads
föremål tråkigt och verkstadsaktigt. 
Det måste ta hårt på nerverna att 
arbeta i detta kök. där allt är järn, 
stål, och målad plåt samt för resten 
naken ödslighet. 

Hur mycket gladare och trivsam
mare verkar icke "Göteborgsköket", 
hållet i blått och vitt, med hyllrem-
sor i skåpen och vackra vaxdukar på 
borden! Ett svenskt kök brukar 
också ha krukväxter i fönstret och, 
om husmodern själv utför açbeteï, 
blommor på bordet. Vilkek ameri
kanska skulle ha tanke. på sådant ? 

De svenska hushållen ha under de. 
senaste åren tillförts en mängd ar-
betssparande, arbetsunderlättande 
och på annat sätt trevliga uppfin
ningar vilka sätta husmödrarne i 
stånd att reda sig utan assistenten 
och att ändå kunna upprätthålla den 
önskade standarden av trevnad och 
komfort. 

Vi finna många av dessa uppfin
ningar, både av äldre och senare 
datum, exponerade på Hus ocli 
Hemutställningen, antingen fristå
ende eller ingående i de olika avdel
ningarne: linoleumsmattor och vax
duk, dessa, utomordentliga arbetsbo-
sparare och ovärderliga hygieniska 
hjälpmedel, lättskötta och billigt ar
betande gasspisar, elektriska stryk
järn, tvättmaskiner och manglar. 
Man lägger märke till A iskafors 
ypperliga vattentäta gummimattor 
för tvättstugor och badrum samt 
dess mot porslinet så barmhärtiga 
gummibeläggning på diskbänken. 
ATidare stannar man i beundran för 
den i arbete varande dammsugaren 
Hoover, med vilken dessa slags ap
parater synas ha nått sin högsta 
tänkbara fulländning. 

En annan nyhet, som tilldrager 
sig berättigad uppmärksamhet, är 
Vestkustens Petroleum A.-B:s foto
genspisar och fotogenbakugnar, vil
kas förträffliga hjälp varje husmo
der, som för sin familj tänker pa 
sommarvistelse på landet eller vid 
kusten,bör tillförsäkra sig. Det är 
icke fråga om de gamla fotogenkö- | 

ken utan om helt nya och utomor-
dftliga uppfinningar, likvärdiga er
sättare för stadshushållens gas. 
suisar. 

Även de utställda gaskaminerna 
äro av betydande intresse. De äro 
prydliga, billiga i bruket och så o-
ändligt mycket mera lättskötta än 
kakelugnar och vanliga kaminer. 

Bland allt det myckna, som åter
står att se. nämna vi Ferdinand 
Lundquist & C:os nätta och rara lek
rum samt Konstflitens utmärkt 
vackra mattor och förtjusande hem
vävda klädningstyger. 

Aktiebolaget Nadco. vars enastå
ende färgningsmedel "Nadco" i så 
hög grad tillvunnit sig de svenska 
kvinnornas förtroende, har en upp
märksammad exTiosition. och "Me
ta", för två år sedan en okänd stor
het, men nu bränslet för dagen i to
alettrummet och barnkammaren, i 
kajutan, på bilturer och utflykter 
utställer sina nya apparater, kon
struerade till publikens tjänst. Den 
förnämsta är strykjärnet avsett att 
nedläggas i resväskan. Att se detta 
strykjärn är att genast införliva det 
med sina ägodelar. 

La plume. 

Har stort kapital 
önskar Ni äga vid 65 års ålder? 

Nedanstående tabell utvisar de i förhållande till slutresultatet 
obetydliga belopp man en gång i månaden bör insätta för att efter 
en räntesats av 4 V2 % (genomsnittsräntan sedan 1908 på kapital
räkning med Svenska Handelsbanken har varit 4.43 %) 
komma fram till det belopp man föresätter sig att uppnå: 

Önskat Ålder då man börjar sina regelbundna månatliga insättningar 
kapital vid 

^ 20 år 24 år 28 år 30 år , 34 år 38 år 40 år 45 år 50 år 

5.000 
10,000 
15.000 
20.000 
25,000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50,000 

2,89 
5.78 
8,66 

11.55 
14.44 
17.33 
20,22 
23,10 
25,99 
28.88 : 

3.56 
7,12 

10,68 
14.24 
17,79 
21,35 
24,91 
28.47 
32.03 j 
35,59 

4.42 
8,84 

13.25 
17,67 
22.09 
26,51 
30,93 
35,34 
39,76 ; 
44.18 

'4,94 
9.88 

14.82 
19.76 
24,69 
29.63 
34,57 
39.51 
44,45 
49.39 

6,22 
12,45 
18,67 
24,90 
31.12 
37,35 
43,57 
49,80 
56,02 
62.25 

7.96 
15,92 
23,88 
31,84 
39,79 
47,75 
55,71 
63,67 
71,63 
79,59 

9,06 
18,13 
27,19 
36,25 
45,31 
54,38 
63,44 
72,50 
81,57 
90.63 

12.89 
25,79 
38,68 
51,58 
64,47 
77,371 
90,26 

103.16 
116^05 
128,95| 

19,49 
38,99 
58,48 
77,98 
97,47 

116,96 
136,46 
155,95 
175,45 
194,94 

T  •  - a  A L L A  K V A L I T É E R  
Linoleum-Mattor S t ö r s t a  m ö n s t e r u r v a l  

v Påläffg-ning1 utföres av fackmän under garanti. 
"r Fernissa, Bonvax, Golvmoppar & Olja m. m. 

Jl.-B. CARL JOHNSSON - Kungstorget 

Den sista färden. 

Det är rent sent på morgonen men 
storstaden har ännu icke trätt ut 
genom de tunga portarne till sina 
hus. På trottoarerna synas endast 
helt få fotgängare och gatutratiken 

är ingen. 
Vårsolen lyser från fästet över 

alléerna, utmed vilkas körbanor, rid-
vägar och promenadgångar, de höga 
träden fläta samman sina spädlö-
vade kronor till ett luftigt smaragd
grönt valv. Någonstädes visslar en 
stare sina långa klara flöjttoner. 

Då höres på körbanans asfalt 
klapprandet av hästhovar. 

Vilket sorgligt ekipage! En gam
mal för länge sedan uttjänad kol
svart häst på stela ben och med svart 
mundering framför en svartmålad 
vagn med halvutplånade silveror
nament. På kuskbocken en aldrig 
körsven i svart kappa med blekta 
silverbårder och en hatt i samma stil. 
Allt slitet, gammalt, fattigt. Och 
på vagnen en sotsvart kista utan en 
granriskrans, en kvist, en blomma. 
Kommande från fattiggården, fat
tigkvarteret på väg till den namn
lösa, aldrig vårdade, av ingen be
sökta fattiggraven. 

Det är som om solen miste något 
av sitt friska vårliga sken inför denna 
ta\"la av armod och övergivenhet, vil-

Det enklaste överslag med ledning av tabellen visar. A ilken lör-
bluffande stor andel ränta-på-ränta-tillväxten har i det ernådda 
slutmålet. 

Den som börjar så tidigt -som vid 20 års ålder har endast, 1 ör 
att komma fram till ett kapital av t. ex. 10.000 kr., att göra regel
bundna månatliga insättningar om 5 kr. 78 öre eller sammanlagt 
under årens lopp 3.121 kr., medan räntan tillför honom 6,8(9 kr. 
Ock om vi tänka oss en 28-åring, som föresätter sig att på 65-
årsdagen kunna hjälpa upp pensionen med ett kapital på 30.000 
kr., så krävas av honom månatliga inbetalningar om 26 kr. 51 öre, 
eller sammanlagda insättningar om 11.770 kr., medan alltså hela 
resten, 18,230 kr., kommer "av sig själv", medelst räntan. 

Som "Kapitalsamlingsräkning" ställer sig Kapitalräkning med 
motbok bäst och bekvämast. Dylik räkning kan öppnas vid vilket 
som helst av Svenska Handelsbankens talrika kontor 
över hela Sverige, där också fullständiga upplysningar erhallas an
gående insättningsbelopp vid olika åldrar och för olika slutkapital. 

SVENSKA HANDELSBANKEN. 

ken långsamt rullar bort förande 
med sig liksom en fläkt av kyla. 

Kanske gör mången som följes av 
ett långt sorgetåg och vars kista höl
jes av blommor sin sista färd lika 
övergiven och obegråten som denne 
okände, men det ligger dock något 
för sinnet lugnande i detta yttre 
sken av deltagande och sorg. En 
försäkran liksom att det liv som 
slutats varit värt att leva, att det 
betytt något åtminstone för några 
människor. 

Frånvaron av all sorgeståt verkar 
så ytterligt beklämmande. När dö
den är så övergiven, så präglad av 
det yttersta armod, hur ensamt och 
fattigt och .betydelselöst för andra 
måste icke då livet ha varit! Och 
se, i den'tanken ligger trösten •— 
det är slut, det är fullbordat! 

Crayon. 

Hade än hjärtat, liksom Thebe, 
hundrade portar, så släpp glädjen 
in genom dem alla. 

K. Weber. 

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

medan den suger. 

NADCO 

D BF Oöver t räf fa t  
C f l r  Hemfärgningsmede 
O W Tör  a l la  tygsor ter .  

Husmödrar ! 
Nadco Hemfärger 

demonstreras å utställ
ningen för Hus & Hem 
alla dagar mellan kl. 
1—2 samt 5—6 e. m. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
De korta, snäva, ogarnerade kläd-

ningarne, vari den kvinnliga värl
den nu uppenbarar sig, ha. varit före
mål för behandling i handelskamma
ren i Bradford. En fabrikant av 
ylletyger meddelade, att en av hans 
kunder, då han fick veta, att pri
serna höjts isade: — "Gott, då måste 
jag taga bort ytterligare en kvarts 
aln tyg ur de nya klädningarne som 
vi skola sy. Så där ha vi hållit på 

länge nu " 
Denna förklaring öppnar ett rätt 

oroväckande framtidsperspektiv. 

Ni 
måste 

pisKa 
Edra mattor då och då, an
tingen Ni har en dammsugare 
eller ej, för att avlägsna den 
smuts — sand o. d., som trängt 
ned till botten av dem. Denna 
piskning kan Ni även utföra 
inomhus med Hoover, den enda 
maskin i hela världen, som pis
kar och sopar, samtidigt som 
den suger. 

A.-B. 

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

iiunnan. 
Av MAT ILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

~~ Men ogärna gjorde han det, 
tycket ogärna, återtog Elfrida Kap-

som börjat fålla ärmlinningar. 
natt på en svensexa svor han som 

!" hirk över äktenskapet, Lill-Ryss-
at|d och hela slaviska rasen. 

Så gement! utropade Eva. <Tag 
S ylle inte vilja gifta mig för det 
Priset, inte en gång med en man som 

dyrkade. 

, Kanske du inte liar någon, som 
11 dyrkar, anmärkte Tekla Bran-

Cac°io lugnt. 

^ngiolina Cantelmo, som nu träd-
^ gjorde ett svagt försök att le. 
j,Var en lång, spenslig flicka med 

oçj klå ögon och en hy så vit 
1 skär och genomskinlig, som ja

panskt äkta porslin. Hon tillhörde 
Napolis äldsta och förnämsta fa
milj, det gamla huset Cantelmo, där 
godhet, skönhet, tapperhet ocli fri
kostighet voro traditionella. Men se
dan 200 år tillbaka förföljdes släk
ten beständigt av olycka. Ett. ho
tande andligt och materiellt olycks
öde gick i arv på avkomlingarna, le
genden talade om ett brott, som må
ste sonas, en skuld som varken män
nens tapperhet och heder eller kvin
nornas skönhet, dygd och fromhet 
räckte till att gälda. Alltid var det 
en medlem i varje iamilj, som må

ste dö en våldsam död. 
En förskräcklig olyckshändelse 

hade bortryckt Angiolinas mor, och 
redan hade två av hennes syskon, 
vackra, blonda och rosiga, bror ocli 
syster, drabbats av lungsot, Vad 
Angiolina beträffar, hade man två år 
förijt trolovat henne med Giorgio 
Serracapriola, en ung man med för
delaktigt utseende, rik, elegant, in
dolent och skeptisk, och hon, en god 
och sedesam flicka som hon var, 
hade börjat älska sin fästman. För
bindelsen hade emellertid gjorts om 
intet, emedan Giorgios och Angioli

nas fäder ej kunnat enas i en viss 
ekonomisk fråga. Giorgio hade givit 
sig av på en längre tur i sin jakt, 
i grund och botten tämligen oberörd 
av det hela. Angiolina bar sina 
svikna förhoppningar i tysthet utan 
att klaga, och om någon talade om 
hennes brutna förlovning, svarade 
hon med ett blekt småleende. Men 
alltsom tiden gick. blev hon alltme
ra bräcklig och genomskinlig och 
rodnaden alltmera hektisk på de 
vaxlikt vita kinderna. Hon frös 
ständigt och talade med låg röst. 

Hon berättade nu för Eva, att 
första december var det bestämt, att 
invigningen av barnhemmet skulle 
ske, men att under tiden åtta à tio 
små flickor, som redan dessförinnan 
voro i stort behov av ett hem, skulle 
konfirmeras. Man måste skaffa 
faddrar, be herr ärkebiskopen välja 
ut en privat kyrka. Samtalet blev 
allmänt. Var och en av de närva
rande erbjöd sig som gudmor, även 
de båda Sannicandrarna, på en gång 
och som om de läst upp en utanläxa. 
t. o. m. Elfrida Kapnist, som ryktet 
beskyllt för att vara protestant, sek
terist. turk eller ända värre. Endast 

Maria Gulli-Pausania vägrade att 
åtaga sig uppgiften. Hon kunde 
ej förmå sig till att bli fadder åt nå
gon sorts trasvarg, ej under några 
förhållanden. 

-— Skulle inte konfirmationen 
kunna ske i ert familjekapell? frå
gade Eva Angiolina. 

— Jo, om ni vill. Men barnen 
kommer att känna sig rädda där. 
Det är så dystert, vårt kapell, och 
så är det så kallt, så kallt! 

— Går ni inte dit för att höra mäs
san var söndag? 

— Jo, det är ju en plikt, svarade 
Angiolina. Men jag skulle föredra 
vad för en annan liten kyrka som 
liälst, där solen lyser in. Pappa är 
alltid reumatisk, när han kommer ut 
därifrån, och Maria hostar. 

— Du hostar aldrig, eller hur, 
Angiola? frågade Eva och lyfte upp 
huvudet från några handdukar, som 
lion var sysselsatt att knyta till 

fransen på. 
— Jag? Nej, aldrig. Jag mår ut

märkt, jag. Och hon log svagt, me
dan hon böjde sig över den lilla barn
klänningen. som hon höll på att 

vecka. 

— Här ser ni fästmön, här ser ni 
bruden! ropade Anna Doria, som nu 
kom in, släpande med sig Olga Ba-
riatine, en täck, fyllig blondin med 
rosenmun och milda bruna ögon. 

Den nyförlovade sänkte ett ögon
blick huvudet, därpå omfamnade 
hon med tårar i ögonen alla vänin
norna men med särskild innerlighet 
den varmhjärtade Eva. Denna lade 
ömt armen om hennes hals och upp
repade gång på gång, som om hon 
läst en välsignelse över henne: 

— Gud vare med dig! Gud vare 
med dig! kära, kära 

— Vet ni, varför Olga gifter sig 
så tidigt och så alldeles som hon 
själv vill? frågade Anna Doria med 
sin skarpa röst. 

— Förmodligen därför att hon är 
värd den lyckan, föreslog Chiarina 
Althan. 

— Visst inte, visst inte, ropade 
Anna Doria, som alltjämt stod mitt 
i salen. 

— Därför att hon är så söt och 
rar. föreslog Eva Muscettola. 

— För ingen del, för ingen del, 
dundrade Anna Doria. Alla förtjä
nar vi mer eller mindre att bli gifta, 

alla är vi mer eller mindre söta och 
rara — och ändå, tänk, så många 
gamla mamseller här blir! Jag ta
lar inte om mig själv, som fått 
mögla bort och är rena klara ättikan 
nu. Nej, vet ni vad? Olga gifter sig 
så tidigt och alldeles som hon själv 
vill, därför att hon ingen mamma 
har. Det är våra mammor, som hin
drar oss från giftermål. 

— Nej, men Anna då! utropade 
nästan alla med en mun upprörda. 

— Har du fått ett litet anfall av 
galenskap, Anna? frågade Chiarina 
Althan. 

— Nå än sen då? Vore det att 
undra på? De är snälla, mammor
na, smeksamma, hängivna, ja bevars, 
vem förnekar det? Jag är inget 
odjur i trots av mina hårresande på
ståenden. Men våra mammor är na
turliga motståndare till våra gifter
mål. Är de alltför unga? Ja, då 
har de rätt att själva bli hyllade och 
uppvaktade. Då stänger de in oss i 
hemmet med korta kjolar, tills vi 
blir sexton år, de vill inte veta av 
någon konkurrens. För gamla? Då 
tål de inte att se människor, ungt 
folk tröttar dem, påminnelsen om 
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per. Han har gjort sig mödan att 
studera ifrågavarande mans verk, att 
söka hans motiv, att dra slutlednin
gar om hans karaktär, att sovra de 
möjliga historierna från de otroliga 
som kretsa kring hans namn och gär
ning. Och ur allt detta har smånin
gom stigit emot honom en bild icke 
blott av mannen utan även av hans 
samtid och dess i vissa fall över
skattning, i andra fall övergrepp och 
orättvisa emot honom. Han ser kort 
sagt klart in i alltsammans och bil
dar sig sin övertygelse därefter. 

Varför är på detta område mannen 
oftast den överlägsne, den hovsam-
me, den intressante att lyssna till, 
medan kvinnan rätt undantagslöst 
är som ett rö för vinden, vars 
vajande hit och dit man snart 
tröttnar på att iakttaga? Se vi 
in i oss själva hitta vi snart några 
av orsakerna. Framför allt tillmäta 
vi icke våra egna ord någon avgö
rande betydelse, utan.strö dem tank
löst omkring oss som små elaka frön, 
vilkas grodd eller utväxande till sto
ra plantor för varje ny gång lika 
mycket förvånar oss. Lika osvikligt 
framgår det därvid att det icke var 
med egna ord utan med andras vi 
rörde oss. Yi äro osjälvständiga. 
För otränade att tänka på egen hand 
och psykiskt för lättjefulla att nå
gonsin ens börja att försöka det, 
skrupulöst rättrådiga i egna angelä
genheter, men nästan utan all rätt
rådighetskänsla när det gäller all
männa eller sådana som icke direkt 
angå oss, äro vi tacksamma byten 
för alla dessa loja opinionsvindar, 
som uppröra men aldrig rensa tidens 
luft. 

Någon anmärkte vid ett tillfälle i 
en offentlig nöjessalong över det 
egendomliga förhållandet att de fle
sta kvinnoanletena runt omkring 

saknade karaktär. Medan männens, 
vare sig de voro unga eller gamla, 
vackra eller mindre vackra, ägde nå
got visst utpräglat och utmäjslat i si
na drag, som skänkte dem intresse, 
fanns det över de kvinnliga ansikte
na, de unga säväl som de gamla, de 
sköna som de mindre sköna något 
obestämt och karaktärslöst som blic
ken ofängslad gled förbi. 

Vad var det som fattades? Detta 
vissa något som gör ansiktet till en 
spegel för en själs historia. Detta 
fina snideri inifrån, som visserligen 
icke hindrar tidens mäjsel att hugga 
in årens ärr, men som besjälar såväl 
skönheten som förstörelsen och 
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B lus kostymer 
Blå Cheviot 

6  å r  7  8  9  1 0  1 1  1 2  
22.- 23.- 24.- 25.- 26.- 26.- 27.-

Fisktorget. Tel. 13865 

stämplar dem med den andliga 
överlägsenhetens adelsmärke. Det 

fås icke gratis och kan icke köpas 
för pängar — dess pris är'mycket 
högre, det kräver själens oavlåtliga 
självfostran genom ett helt liv. 

Marie Louise Ingeman. 

PÄRLOR 
- i u v  1 : 1 . 1 : 1 1  

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Det väckta samvetet. 

Ett verk hade begått ett fel. En 
gjord hemställan, som stadgeenligt 
bort beaktas, hade icke blivit beak
tad. 

Undertecknad anmälde detta till 
en kvinnlig tjänsteman bakom den 
barriär, som skiljer verket och allmänheten åt. 

Hon såg upp med tydlig ovilja 
och sade: 

Har det blivit tillsagt här, så 
har det också blivit ordentligt ombe
styrt. 

Nu hade det blivit tillsagt men 
iclte ombestyrt. Det var detta jag-
redan meddelat. Att upprepa på
ståendet skulle endast leda till att 
samma innehållslösa svar i ännu kor
tare ton repeterades, vilket måste 
betraktas som i alla avseenden otill
fredsställande. 

Det värsta i hela saken var, att 
den kvinnliga tjänstemannen såg ut 
som det goda samvetet självt. Hon 
\ar tydligen fullt och fast övertygad 
om att rätten var på hennes sida, 
att hennes uppträdande var kor
rekt, hennes svar det enda riktiga, 
att hon var en förstklassig kraft i 
sitt verk. 

Det skulle tydligen vara lönlös 
möda att inleda ett tankeutbyte med 
henne om ömsesidighetens lag, i det
ta fall hennes skyldighet att för all
mänhetens penningar, vilka nå fram 
till henne i form av lön, ge denna 
allmänhet ett hederligt vederlag i 
vänligt och tjänstvilligt bemötande. 

Men slumpen hade varit nådig och 
i min hand lagt ett annat samvets-
väckande medel av clet mest förfä
rande slag. Jag sade: 

För mig personligen är saken 
av mindre vikt. Det ledsamma är, 
att den egentligen berörda parten är 
er högsta chef här på platsen. 

Effekten var fullständig. Denna 
vidgade skrämda blick, detta blek
nande ansikte talade tydligare än 
orcl om ett sjukt, ett genomsjukt, ett 
klarvaket och ångerfullt samvete. 
Vad som nyss varit en bagatell, för 
obetydlig att fästa avseende vid, ha
de nu blivit en affär av enorm vikt. 

Den påklagade saken undersöktes 
ögonblickligen och rättelse utlovades 
på det älskvärdaste. 

arför? Jag vet icke den berör
de tjänstemannens skäl. Det blev 
nämligen icke häller något tankeut
byte i denna fråga. Episoden kom-

Den analyserade ungkarlen. 
€n skildring på gott och ont. 

Ungkarlar, unga och gamla, ha 
gjort så mycket för civilisationen och 
lämnat så värdefulla bidrag till kon
sten, filosofien och vetenskapen över 
huvudtaget, skriver Anthony M. Lu-
dovici i "Weekly Dispatch", att vi, 
då vi undersöka det inflytande som 
den ogifte mannen utövat på sam
hället, måste utgå från en annan 
synpunkt än om frågan gällde den 
ogifta kvinnan, "spinstern". 

Vilken förödande verkan skulle 
t. ex. icke en lag om obligatoriskt 
äktenskap haft på sådana mäns liv 
som Michelangelo, Bacon, Pascal, 
Herbert Spencer, Schopenhauer och 
Nietzsche! Detta bör vara nog för 
att visa, att ungkarlen icke utan vi
dare kan stämplas som en förrädare 
mot samhället. 

Det finns vissa slag av arbete, 
vissa slags problem vilka för att 
kunna bemästras kräva all den ener
gi, all den koncentration, äll den av
skildhet, allt det lugn som det är 
möjligt för en människa att få in i 
sitt liv. Låt ett' störande eller di
straherande element i form av äkten
skap tränga in och livsuppgiften för
fuskas eller också blir det — så som 
fallet var i fråga om Socrates, Cœ-
sar, Shakespeare, Napoleon, Carlvle, 
Dickens — äktenskapet som kommer 
att lida. 

Och om vi återkalla i minnet, att 
den europeiska vetenskapen och fi
losofien århundrade efter århundra
de fingo sin omvårdnad av män som, 
knutna till den katolska kyrkan, av
givit löfte om celibat, ha vi ytter
ligare anledning att icke utan vida-

mer mig emellertid att tänka på, 
hur angenämt det skulle vara att ha 
mellanhavanden med våra verk, om 
vi, den stora allmänheten, där be
handlades såsom förklädda över
ordnade. 

Den fundersamnia. 

re fördöma den man som framlever 
sitt liv ogift. 

Men låt oss också komma ihåg att 
icke alla män som undvika äktenska
pet, göra det för att viga sitt liv 
åt lösandet av ett stort problem eller 
åt skapandet av ett stort verk. Det 
finns otaliga män, som envist hålla 
fast vid sitt ogifta tillstånd utan att 
därför ge världen det ringaste ve
derlag av värde. 

T allmänhet gäller ju den regeln, 
att det är den manliga kontrahen
ten som är initiativtagaren till äk
tenskapet d. v. s. det är han som ut
väljer den kvinna han önskar gifta 
sig med och det är han som friar. 
Sådana förhållanden äro i våra da
gar kan man utan risk våga anta
ga att varje man, som önskar bli 
gift, också kan få en brud. En man 
är sålunda ungkarl icke på grund 
av att han blivit ratad utan därför 
att han inte vill gifta sig. 

På detta område existerar en fak
tisk olikhet mellan ungkarlen och 
hans kvinnliga motsvarighet, spin
stern. Man kan icke med samma 
visshet som det är möjligt ifråga om 
mannen fastslå att hon är ogift på 
grund av eget val. 

Låt oss nu försöka klassificera 
ungkarlarne. 

Vi känna alla mycket väl till den 
enorma dragningskraft det täcka kö
net utövar på männen. Vi kunna 
förstå hur frestande det är för en 
man att inträda i ett förhållande, 
där han av en annan skapad varelse, 
åtminstone för någon tid, betraktas 
som en halvgud. Naturen kunde 
aldrig ha hittat på en tillställning i 
högre grad än förlovningstiden äg
nad att appellera till och smickra 
den mänskliga fåfängan. 

Och vidare, det äktenskapliga li
vet innesluter en mängd andra fres
telser för en man. Att äga och upp
fostra barn utgör för honom en 
lycka så stor och upphöjd, att man 
för att förstå den själv måste ha 

£nskild. 

Jdxwbz 

^AFO^ 

AP o stlaliästarna 
höra nu slcos med 

Viska f. or s sommars 

Det ledande märket i sommarskor 

med gummisula är nu liksom alltid 

VISKAFORS 

koj on 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET - VISKAFORS 

Den Trevligaste 

Flickväskan! 

Portmonäfack, ptats för näsduk 
ocli nycklar, även sedelfack. 

Rött, beige, grått, ljus
grönt, alla vårens fär
ger, på det mest ut
sökta sätt represente
rade av våra senaste 
nyheter i portmonä-

väskor. 

JIM A. GAM 
Korsgatan  12 -  Göteborg .  

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

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

erfarit den. Det är något för hela 
hans väsende stimulerande i medve
tandet att han har en familj att sör
ja för, i synnerhet om den inneslu
ter en talrik barnskara. 

Alltså, det är för en man synner
ligen angenämt att under låt oss 
säga sex månader framstå och kän
na sig som en halvgud. Det ligger 
en utomordentlig tillfredsställelse i 
känslan att vara den hörnsten, på 
vilken en stor familjs lycka och 
framgång vilar. Men allt detta sy
nes icke utgöra någon frestelse för 
ungkarlen, som i stället undflyr äk
tenskapet. 

Hans handlingssätt kan betingas 
av fega motiv men också av ädla 
bevekelsegrunder. I det övervägan
de antalet fall är det fegheten som 
fäller utslaget. Det är män av clen 
kategori, som ryggar tillbaka för 
varje stort ansvar eller av det obe
slutsamma slag som alltför ängsligt 
överväger varje handling för att 
kunna fatta ett beslut som skulle 
medföra en fullständig omvälvning 
av deras liv. 

Ett stort antal män i våra dagar 
sakna den inre kraft, vilken är för
utsättningen för att en man skall 
kunna övervinna sin instinktiva 
skygghet gent emot kvinnor. Ett uns 
för litet eldighet i deras blod och så
dana män stanna utanför de äkten
skapliga bopålarne på samma sätt 
som ett och annat barn, trots den 
stora lockelsen, saknar mod att gå 
in i en klart upplyst, vackert inredd 
sockerbagarbutik utan modstulet 
återvänder hem med tjugufemörin-
gen i fickan. 

Återstår slutligen de dock säll
synta män av ädel ansvarskännande 
typ, som, ehuru de anse äktenskapet 
och familjelivet som den högsta jor
diska lycka, av ett eller annat skäl 
hålla före • att de icke äro lämpliga 
att bidraga till släktets fortsatta liv. 

Om man bortser från de män som 
för att fullfölja ett stort mål på 
konstens eller vetenskapens område 
eller av annat giltigt skäl avstå från 
giftermål, måste man fastslå att ung
karlsgruppen inom samhället utgör 
ett störande och ofta farligt element. 
Utan band och ansvarighet inför el
ler gentemot någon annan utgöra 
dessa män en samhällsgrupp som för 
ett oregelbundnare och äventyrligare 
liv än deras gifta bröder. 

$  e g  r a u n t u g é B t i t å  
24 KUNGSGATAN 24 

Tel. 3623 - 14030 - 6607 

ombesörjer på erkSnt 
allt so^ tiRÄ^^Jasätt y dvn.ngar. 
Eldbegängelseforeningeng expedition 

Y a, 
barnen 

rasa! 

n i l , .  !  C T )  f i v o r !  
Jntat slitage! Jcint och snyddl med 

LINOLEUM 
i barnkammaren 

Vi {öm ståndet i lajer speciellt för barr,, 
kammare a us ed da monster 

GÖTEBORGS 
LINOLEUM-MAGASIN 

PETERS, FRANZÉN £ CS 
'Xun^l Jioi/l 

KUNGSPORTSPL. Z TEL.3095,6200,1993g 
. A 

MERKURTVÀLEN 
är oöverträffad för tvätt af fi> 
nare tyger med ömtåliga färger. 

/ <Söci del med y fålommw! 

Alltid utsökt vackra i 

Vasa BlomstsrliaiidGl 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. Hov?e™»tSr. 

Smakfulla och dekorativa 

Belysnings

anordningar 

K U D D A R  
för Soffor, Stolar och Golv, ; 

j  G A R D I N E R  

[ utarbetas uti olika variationer i . 

för Sverige okända modeller. . 

i Stilfulla 

! RUMSINTERIÖRER : 

anordnas. ; 

• • 

: Fru Bertha Hvitfeldt, \ 
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Ofta stegras deras naturliga få 
fänga genom tillfälliga förbindelse^ 
med det motsatta könet, vilka Pa 

samma gång de överskrida det ti 

låtnas gräns icke följdriktigt le — 

Största sortering i 

Handskar 

och 

Vantar 

H a n d s k k o m p a n i e t  

DROTTNINGGATAN 42. 

TEL. 15379. 

l i l l à  
Varje afton kl. 8. 
och Söndag kl. 7 och 9: 
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Emottager penningar å sparkasse-, kapital- och depositionsräk • 
gällande ränta. högst9 

Utlämnar hemsparbössor. 
Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 

förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 
Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

Palace Thésalong 
tfUSlK DAGLIGEN 1-3, 7-11. 
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Slopa kaffet och drick 
CJ\ 13 

KAKAO 
^i^amrpacknmgnr à WO gr. aSOOgr . 

ar UÜDerkod ao bästa fullmogna fokaobö.ior I 
utan tutats au oarken kanel, oaiulj dkr kemikalier 1 

Ven soi7, smakat CAP KAKAO 
drickcr den sedan dagligen. 

•predrik Thorsson» 

t 

é 

(3%ungsgaZan SO. 

De olika köken. 

VACKRA 
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LINDEMARK! 
KYRKOGATAN 32. 

I Handarbetsaffären s 

I TEXTIL I 
VASAPLATSEN 11 

j Realiserar rit- o. påb. 
I handarbeten till mycket jj 
I - billiga priser. 
'Passande tillfälle för inköp av sommar-g 

arbete. 
! 

Det socialdemokratiska partiet • 
har slag i slag förlorat två av sina 
stormän. Knappt har inullen'sjunkit 
över deras hövdings grav, förrän 
budet ingår att f. statsrådet Fred
rik 1 horsson efter två framgångs-
lösa operationer skördats av den o-
botliga sjukdom som på sistone för
tärt hans liv. Om båda dessa 
förluster främst drabba det par
ti, som de bortgångna genom sin 
lysande begåvning, kraft och hän
givenhet fört fram till dess nuva
rande betydelse, äro de dock djupt 
kännbara för hela landet. 

Det var ej längesedan statsrådet 
Thorsson nämndes som återupprätt-
arc av Sveriges finansväsende. 

Hans utomordenligt stora finansi
ella insikter, hans svenskmannahe-
der och månhet om landets väl gjor
de honom i en ekonomiskt kritisk och 
förvirrad tid till självskriven ledare 
av rikets finanser. Den kraft, det 
osjälviska nit han inlade i sin upp
gift att söka reda ut våra efter 
krigstiden tilltrasslade affärer och 
tvinga den hårt överansträngda bud
geten till en normalare proportion 
var liktydig med en fosterländsk 
gärning av betydande mått, ett jät
tearbete som skulle överstigit de 
flestas förmåga. 

Vid jämförelse med de ihåliga 
fjäskande röster som ofta under 
maskerade själviska motiv föra fol
kets talan, hur kärnfull hur sann 
och orädd klingade icke hans man
nastämma som talade i folkets sak, 
men även landets. 

Det är män av hans kärnfulla, är
liga typ som göra ett land rikare. 
Ty deras gärning är icke blott det 
tomma ordet, som ingenting kostar, 
det är även det trägna samvetsgran
na arbetet, som sliter och nöter ut 
sin man. men som även bygger upp 
hans minne som ett ärofullt före
döme i det arv han efterlämnar. 

äktehskap. De olyckliga kvinnor, 
gm falla offer för dem och som ic-
|e ägt möjlighet att på förhand för
stå deras mot äktenskapet fientliga 
natur få ofta mycket dyrt plikta för 
sm förbindelse med dessa män av 
tänslolös Don Juanstyp. 

Ett känt sakförhållande, bestyrkt 
av varje krig, är att när ett större 
antal ogifta män samlas på samma 
plats så betyder det ofrånkomligt en 
förvildning av sederna och en 
tlomstringstid för lasten. Vi för
stå härav att ungkarlarne om de ut
göra en proportionsvis stor grupp 
inom samhället måste utöva ett då
ligt inflytande på detsamma, sänka 
ien allmänna sedligheten. 

BLANDAT. 

Miss Lucille Atcherson har ut
nämnts till sekreterare vid det ame
rikanska gesantskapet i Bern. Hon 
är den första amerikanskan i di
plomatisk tjänst. 

Buenos Aires, huvudstaden i Ar
gentina, har tillsatt 50 kvinnliga 
poliskonstaplar med huvudsaklig 
uppgift att patrullera i offentliga 
parker och anläggningar. 

Drottning Marie av Rumänien 
har i ett brev till madame de Ruess 
Jaucoulescu, president för den 
rumänska landsorganisationen föl 
kvinnlig rösträtt uttalat sig för 
principen om likställighet mellan 
könen i politiskt, socialt och eko
nomiskt hänseende. 

Den förträffliga föreningen Hus 
och Hems utställning vid Göteborgs-
mässan bringas i våra läsarinnors 
åtanke såsom en både instruktiv, 
intressant och rolig bekantskap att 
göra. Att så här Väsa om den kan 
ju icke bli detsamma som att se den 
med egna ögon och övervara demon
strationerna. 

Den största vetgirigheten torde 
ansluta sig till det amerikanska kö
ket, vars underbara beskaffenhet 
det skrivits och talats så mycket om. 
Det förefaller dock som skulle det 
svenska köket sådant det represen
teras av utställningens "Göteborgs
kök" jämte "Gasköket" och "Elekt
riska köket" stå sig synnerligen 
gott vid en jämförelse. 

Det amerikanska verkar i sin. 
kritvithet, sin ytterligtgående prak
tiskhet och frånvaron av prydnads
föremål tråkigt och verkstadsaktigt. 
Det måste ta hårt på nerverna att 
arbeta i detta kök. där allt är järn, 
stål, och målad plåt samt för resten 
naken ödslighet. 

Hur mycket gladare och trivsam
mare verkar icke "Göteborgsköket", 
hållet i blått och vitt, med hyllrem-
sor i skåpen och vackra vaxdukar på 
borden! Ett svenskt kök brukar 
också ha krukväxter i fönstret och, 
om husmodern själv utför açbeteï, 
blommor på bordet. Vilkek ameri
kanska skulle ha tanke. på sådant ? 

De svenska hushållen ha under de. 
senaste åren tillförts en mängd ar-
betssparande, arbetsunderlättande 
och på annat sätt trevliga uppfin
ningar vilka sätta husmödrarne i 
stånd att reda sig utan assistenten 
och att ändå kunna upprätthålla den 
önskade standarden av trevnad och 
komfort. 

Vi finna många av dessa uppfin
ningar, både av äldre och senare 
datum, exponerade på Hus ocli 
Hemutställningen, antingen fristå
ende eller ingående i de olika avdel
ningarne: linoleumsmattor och vax
duk, dessa, utomordentliga arbetsbo-
sparare och ovärderliga hygieniska 
hjälpmedel, lättskötta och billigt ar
betande gasspisar, elektriska stryk
järn, tvättmaskiner och manglar. 
Man lägger märke till A iskafors 
ypperliga vattentäta gummimattor 
för tvättstugor och badrum samt 
dess mot porslinet så barmhärtiga 
gummibeläggning på diskbänken. 
ATidare stannar man i beundran för 
den i arbete varande dammsugaren 
Hoover, med vilken dessa slags ap
parater synas ha nått sin högsta 
tänkbara fulländning. 

En annan nyhet, som tilldrager 
sig berättigad uppmärksamhet, är 
Vestkustens Petroleum A.-B:s foto
genspisar och fotogenbakugnar, vil
kas förträffliga hjälp varje husmo
der, som för sin familj tänker pa 
sommarvistelse på landet eller vid 
kusten,bör tillförsäkra sig. Det är 
icke fråga om de gamla fotogenkö- | 

ken utan om helt nya och utomor-
dftliga uppfinningar, likvärdiga er
sättare för stadshushållens gas. 
suisar. 

Även de utställda gaskaminerna 
äro av betydande intresse. De äro 
prydliga, billiga i bruket och så o-
ändligt mycket mera lättskötta än 
kakelugnar och vanliga kaminer. 

Bland allt det myckna, som åter
står att se. nämna vi Ferdinand 
Lundquist & C:os nätta och rara lek
rum samt Konstflitens utmärkt 
vackra mattor och förtjusande hem
vävda klädningstyger. 

Aktiebolaget Nadco. vars enastå
ende färgningsmedel "Nadco" i så 
hög grad tillvunnit sig de svenska 
kvinnornas förtroende, har en upp
märksammad exTiosition. och "Me
ta", för två år sedan en okänd stor
het, men nu bränslet för dagen i to
alettrummet och barnkammaren, i 
kajutan, på bilturer och utflykter 
utställer sina nya apparater, kon
struerade till publikens tjänst. Den 
förnämsta är strykjärnet avsett att 
nedläggas i resväskan. Att se detta 
strykjärn är att genast införliva det 
med sina ägodelar. 

La plume. 

Har stort kapital 
önskar Ni äga vid 65 års ålder? 

Nedanstående tabell utvisar de i förhållande till slutresultatet 
obetydliga belopp man en gång i månaden bör insätta för att efter 
en räntesats av 4 V2 % (genomsnittsräntan sedan 1908 på kapital
räkning med Svenska Handelsbanken har varit 4.43 %) 
komma fram till det belopp man föresätter sig att uppnå: 

Önskat Ålder då man börjar sina regelbundna månatliga insättningar 
kapital vid 

^ 20 år 24 år 28 år 30 år , 34 år 38 år 40 år 45 år 50 år 

5.000 
10,000 
15.000 
20.000 
25,000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50,000 

2,89 
5.78 
8,66 

11.55 
14.44 
17.33 
20,22 
23,10 
25,99 
28.88 : 

3.56 
7,12 

10,68 
14.24 
17,79 
21,35 
24,91 
28.47 
32.03 j 
35,59 

4.42 
8,84 

13.25 
17,67 
22.09 
26,51 
30,93 
35,34 
39,76 ; 
44.18 

'4,94 
9.88 

14.82 
19.76 
24,69 
29.63 
34,57 
39.51 
44,45 
49.39 

6,22 
12,45 
18,67 
24,90 
31.12 
37,35 
43,57 
49,80 
56,02 
62.25 

7.96 
15,92 
23,88 
31,84 
39,79 
47,75 
55,71 
63,67 
71,63 
79,59 

9,06 
18,13 
27,19 
36,25 
45,31 
54,38 
63,44 
72,50 
81,57 
90.63 

12.89 
25,79 
38,68 
51,58 
64,47 
77,371 
90,26 

103.16 
116^05 
128,95| 

19,49 
38,99 
58,48 
77,98 
97,47 

116,96 
136,46 
155,95 
175,45 
194,94 

T  •  - a  A L L A  K V A L I T É E R  
Linoleum-Mattor S t ö r s t a  m ö n s t e r u r v a l  

v Påläffg-ning1 utföres av fackmän under garanti. 
"r Fernissa, Bonvax, Golvmoppar & Olja m. m. 

Jl.-B. CARL JOHNSSON - Kungstorget 

Den sista färden. 

Det är rent sent på morgonen men 
storstaden har ännu icke trätt ut 
genom de tunga portarne till sina 
hus. På trottoarerna synas endast 
helt få fotgängare och gatutratiken 

är ingen. 
Vårsolen lyser från fästet över 

alléerna, utmed vilkas körbanor, rid-
vägar och promenadgångar, de höga 
träden fläta samman sina spädlö-
vade kronor till ett luftigt smaragd
grönt valv. Någonstädes visslar en 
stare sina långa klara flöjttoner. 

Då höres på körbanans asfalt 
klapprandet av hästhovar. 

Vilket sorgligt ekipage! En gam
mal för länge sedan uttjänad kol
svart häst på stela ben och med svart 
mundering framför en svartmålad 
vagn med halvutplånade silveror
nament. På kuskbocken en aldrig 
körsven i svart kappa med blekta 
silverbårder och en hatt i samma stil. 
Allt slitet, gammalt, fattigt. Och 
på vagnen en sotsvart kista utan en 
granriskrans, en kvist, en blomma. 
Kommande från fattiggården, fat
tigkvarteret på väg till den namn
lösa, aldrig vårdade, av ingen be
sökta fattiggraven. 

Det är som om solen miste något 
av sitt friska vårliga sken inför denna 
ta\"la av armod och övergivenhet, vil-

Det enklaste överslag med ledning av tabellen visar. A ilken lör-
bluffande stor andel ränta-på-ränta-tillväxten har i det ernådda 
slutmålet. 

Den som börjar så tidigt -som vid 20 års ålder har endast, 1 ör 
att komma fram till ett kapital av t. ex. 10.000 kr., att göra regel
bundna månatliga insättningar om 5 kr. 78 öre eller sammanlagt 
under årens lopp 3.121 kr., medan räntan tillför honom 6,8(9 kr. 
Ock om vi tänka oss en 28-åring, som föresätter sig att på 65-
årsdagen kunna hjälpa upp pensionen med ett kapital på 30.000 
kr., så krävas av honom månatliga inbetalningar om 26 kr. 51 öre, 
eller sammanlagda insättningar om 11.770 kr., medan alltså hela 
resten, 18,230 kr., kommer "av sig själv", medelst räntan. 

Som "Kapitalsamlingsräkning" ställer sig Kapitalräkning med 
motbok bäst och bekvämast. Dylik räkning kan öppnas vid vilket 
som helst av Svenska Handelsbankens talrika kontor 
över hela Sverige, där också fullständiga upplysningar erhallas an
gående insättningsbelopp vid olika åldrar och för olika slutkapital. 

SVENSKA HANDELSBANKEN. 

ken långsamt rullar bort förande 
med sig liksom en fläkt av kyla. 

Kanske gör mången som följes av 
ett långt sorgetåg och vars kista höl
jes av blommor sin sista färd lika 
övergiven och obegråten som denne 
okände, men det ligger dock något 
för sinnet lugnande i detta yttre 
sken av deltagande och sorg. En 
försäkran liksom att det liv som 
slutats varit värt att leva, att det 
betytt något åtminstone för några 
människor. 

Frånvaron av all sorgeståt verkar 
så ytterligt beklämmande. När dö
den är så övergiven, så präglad av 
det yttersta armod, hur ensamt och 
fattigt och .betydelselöst för andra 
måste icke då livet ha varit! Och 
se, i den'tanken ligger trösten •— 
det är slut, det är fullbordat! 

Crayon. 

Hade än hjärtat, liksom Thebe, 
hundrade portar, så släpp glädjen 
in genom dem alla. 

K. Weber. 

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

medan den suger. 

NADCO 

D BF Oöver t räf fa t  
C f l r  Hemfärgningsmede 
O W Tör  a l la  tygsor ter .  

Husmödrar ! 
Nadco Hemfärger 

demonstreras å utställ
ningen för Hus & Hem 
alla dagar mellan kl. 
1—2 samt 5—6 e. m. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
De korta, snäva, ogarnerade kläd-

ningarne, vari den kvinnliga värl
den nu uppenbarar sig, ha. varit före
mål för behandling i handelskamma
ren i Bradford. En fabrikant av 
ylletyger meddelade, att en av hans 
kunder, då han fick veta, att pri
serna höjts isade: — "Gott, då måste 
jag taga bort ytterligare en kvarts 
aln tyg ur de nya klädningarne som 
vi skola sy. Så där ha vi hållit på 

länge nu " 
Denna förklaring öppnar ett rätt 

oroväckande framtidsperspektiv. 

Ni 
måste 

pisKa 
Edra mattor då och då, an
tingen Ni har en dammsugare 
eller ej, för att avlägsna den 
smuts — sand o. d., som trängt 
ned till botten av dem. Denna 
piskning kan Ni även utföra 
inomhus med Hoover, den enda 
maskin i hela världen, som pis
kar och sopar, samtidigt som 
den suger. 

A.-B. 

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

iiunnan. 
Av MAT ILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

~~ Men ogärna gjorde han det, 
tycket ogärna, återtog Elfrida Kap-

som börjat fålla ärmlinningar. 
natt på en svensexa svor han som 

!" hirk över äktenskapet, Lill-Ryss-
at|d och hela slaviska rasen. 

Så gement! utropade Eva. <Tag 
S ylle inte vilja gifta mig för det 
Priset, inte en gång med en man som 

dyrkade. 

, Kanske du inte liar någon, som 
11 dyrkar, anmärkte Tekla Bran-

Cac°io lugnt. 

^ngiolina Cantelmo, som nu träd-
^ gjorde ett svagt försök att le. 
j,Var en lång, spenslig flicka med 

oçj klå ögon och en hy så vit 
1 skär och genomskinlig, som ja

panskt äkta porslin. Hon tillhörde 
Napolis äldsta och förnämsta fa
milj, det gamla huset Cantelmo, där 
godhet, skönhet, tapperhet ocli fri
kostighet voro traditionella. Men se
dan 200 år tillbaka förföljdes släk
ten beständigt av olycka. Ett. ho
tande andligt och materiellt olycks
öde gick i arv på avkomlingarna, le
genden talade om ett brott, som må
ste sonas, en skuld som varken män
nens tapperhet och heder eller kvin
nornas skönhet, dygd och fromhet 
räckte till att gälda. Alltid var det 
en medlem i varje iamilj, som må

ste dö en våldsam död. 
En förskräcklig olyckshändelse 

hade bortryckt Angiolinas mor, och 
redan hade två av hennes syskon, 
vackra, blonda och rosiga, bror ocli 
syster, drabbats av lungsot, Vad 
Angiolina beträffar, hade man två år 
förijt trolovat henne med Giorgio 
Serracapriola, en ung man med för
delaktigt utseende, rik, elegant, in
dolent och skeptisk, och hon, en god 
och sedesam flicka som hon var, 
hade börjat älska sin fästman. För
bindelsen hade emellertid gjorts om 
intet, emedan Giorgios och Angioli

nas fäder ej kunnat enas i en viss 
ekonomisk fråga. Giorgio hade givit 
sig av på en längre tur i sin jakt, 
i grund och botten tämligen oberörd 
av det hela. Angiolina bar sina 
svikna förhoppningar i tysthet utan 
att klaga, och om någon talade om 
hennes brutna förlovning, svarade 
hon med ett blekt småleende. Men 
alltsom tiden gick. blev hon alltme
ra bräcklig och genomskinlig och 
rodnaden alltmera hektisk på de 
vaxlikt vita kinderna. Hon frös 
ständigt och talade med låg röst. 

Hon berättade nu för Eva, att 
första december var det bestämt, att 
invigningen av barnhemmet skulle 
ske, men att under tiden åtta à tio 
små flickor, som redan dessförinnan 
voro i stort behov av ett hem, skulle 
konfirmeras. Man måste skaffa 
faddrar, be herr ärkebiskopen välja 
ut en privat kyrka. Samtalet blev 
allmänt. Var och en av de närva
rande erbjöd sig som gudmor, även 
de båda Sannicandrarna, på en gång 
och som om de läst upp en utanläxa. 
t. o. m. Elfrida Kapnist, som ryktet 
beskyllt för att vara protestant, sek
terist. turk eller ända värre. Endast 

Maria Gulli-Pausania vägrade att 
åtaga sig uppgiften. Hon kunde 
ej förmå sig till att bli fadder åt nå
gon sorts trasvarg, ej under några 
förhållanden. 

-— Skulle inte konfirmationen 
kunna ske i ert familjekapell? frå
gade Eva Angiolina. 

— Jo, om ni vill. Men barnen 
kommer att känna sig rädda där. 
Det är så dystert, vårt kapell, och 
så är det så kallt, så kallt! 

— Går ni inte dit för att höra mäs
san var söndag? 

— Jo, det är ju en plikt, svarade 
Angiolina. Men jag skulle föredra 
vad för en annan liten kyrka som 
liälst, där solen lyser in. Pappa är 
alltid reumatisk, när han kommer ut 
därifrån, och Maria hostar. 

— Du hostar aldrig, eller hur, 
Angiola? frågade Eva och lyfte upp 
huvudet från några handdukar, som 
lion var sysselsatt att knyta till 

fransen på. 
— Jag? Nej, aldrig. Jag mår ut

märkt, jag. Och hon log svagt, me
dan hon böjde sig över den lilla barn
klänningen. som hon höll på att 

vecka. 

— Här ser ni fästmön, här ser ni 
bruden! ropade Anna Doria, som nu 
kom in, släpande med sig Olga Ba-
riatine, en täck, fyllig blondin med 
rosenmun och milda bruna ögon. 

Den nyförlovade sänkte ett ögon
blick huvudet, därpå omfamnade 
hon med tårar i ögonen alla vänin
norna men med särskild innerlighet 
den varmhjärtade Eva. Denna lade 
ömt armen om hennes hals och upp
repade gång på gång, som om hon 
läst en välsignelse över henne: 

— Gud vare med dig! Gud vare 
med dig! kära, kära 

— Vet ni, varför Olga gifter sig 
så tidigt och så alldeles som hon 
själv vill? frågade Anna Doria med 
sin skarpa röst. 

— Förmodligen därför att hon är 
värd den lyckan, föreslog Chiarina 
Althan. 

— Visst inte, visst inte, ropade 
Anna Doria, som alltjämt stod mitt 
i salen. 

— Därför att hon är så söt och 
rar. föreslog Eva Muscettola. 

— För ingen del, för ingen del, 
dundrade Anna Doria. Alla förtjä
nar vi mer eller mindre att bli gifta, 

alla är vi mer eller mindre söta och 
rara — och ändå, tänk, så många 
gamla mamseller här blir! Jag ta
lar inte om mig själv, som fått 
mögla bort och är rena klara ättikan 
nu. Nej, vet ni vad? Olga gifter sig 
så tidigt och alldeles som hon själv 
vill, därför att hon ingen mamma 
har. Det är våra mammor, som hin
drar oss från giftermål. 

— Nej, men Anna då! utropade 
nästan alla med en mun upprörda. 

— Har du fått ett litet anfall av 
galenskap, Anna? frågade Chiarina 
Althan. 

— Nå än sen då? Vore det att 
undra på? De är snälla, mammor
na, smeksamma, hängivna, ja bevars, 
vem förnekar det? Jag är inget 
odjur i trots av mina hårresande på
ståenden. Men våra mammor är na
turliga motståndare till våra gifter
mål. Är de alltför unga? Ja, då 
har de rätt att själva bli hyllade och 
uppvaktade. Då stänger de in oss i 
hemmet med korta kjolar, tills vi 
blir sexton år, de vill inte veta av 
någon konkurrens. För gamla? Då 
tål de inte att se människor, ungt 
folk tröttar dem, påminnelsen om 
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En var, som överhuvud taget 
tvättar 

sin kropp samt tvål och 
vatten tål, 

har funnit att man verksamt 
underlättar 

sin morgontoalett med 

Y v Y- Tvål! 

P r i s  1  k r o n a .  

A.-B. YvY-FABRIKEN 

YSTAD. 

KVINNOVÄRLDEN. 

Från Wien meddelas, att man 
därstädes bildat en klubb för des
illusionerade kvinnor. Nu lära ock
så de ogifta kvinnorna planera en 
sammanslutning. 

Väskan 
till 

Vårdräkten 

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

A. B. CARL JOHNSSON 
2 KUNGSTORQET 2. 

fröken Sherlock 
Dölmes. 

6n ny bana för hvtnnan. 

Bland de "banor", som tidigare 
ansetts huvudsakligen "manliga", 
men vilka under de senare åren i 
allt större utsträckning öppnats 
även för kvinnan, kan nämnas de
tektivyrket. Denna utveckling har 
visserligen ännu icke hunnit till 
vårt land, men i många andra län
der, särskilt de större, är den ett 
faktum. 

Vad som gör att detta visst icke 
ofarliga yrke utövar så stark drag
ningskraft på kvinnorna beror helt 
säkert icke uteslutande på de myc
ket goda inkomster, vilka kunna 
uppnås, utan framför allt på arbe
tets omväxlande, spännande och 
fängslande (obs. ej vits!) natur, och 
slutligen även på att det i särskild 
grad synes tillrättalagt för det 
kvinnliga skarpsinnet. 

I London och de större engelska 
städerna har de kvinnliga detektiv
ernas antal mångdubblats under de 
senaste åren. Icke så att förstå att 
de inrangerats i poliskåren. Här 
nöjer man sig fortfarande med ett 
fåtal kvinnliga medhjälpare. 

De som förstått vad de kvinnliga 
detektiverna verkligen duga till äro 
de stora varuhusen, som bekant 
ypperliga operationsfält för tjuv
banden, samt de privata detektiv-
byråerna, vilka ha ojämförligt myc
ket mera att göra och viktigare frå
gor att utreda än detektiva polisen. 

De kvinnliga detektiverna stå i 
de flesta fall fullt "på höjden med 
de manliga; på åtskilliga områden 
överglänsa de dem. 

Om mannen i fråga om logisk 
tankeskärpa är kvinnan överläg
sen, är hon av naturen en större 
psykolog än han. Det är, under för
utsättning att det gäller en intelli
gent kvinna, mycket svårt att föra 
henne bakom ljuset att genom fin-
ter och spel söka hindra henne att 
se en karaktär sådan den verkligen 
är. 

Visst icke alla men många kvin
nor känna rent instinktivt vad folk 
går för. Denna förmåga är av ovär
derlig hjälp för de kvinnliga detek
tiver, som arbeta i de stora varuhu
sen. Man förstår hur svårt, hur 
nästan otänkbart det skall vara att 
bland massan av hederliga kunder, 
som trängas kring butiksdiskarne 
och vårdslöst vispa omkring bland 
det framlagda varulagret upptäcka 
den skickligt arbetande tjuven, vil
ken låter någon dyrgrip försvinna 
in i ärmen eller vandra vidare till 
till någon i närheten stående med
hjälpare. Det har i många fall 
lyckats kvinnliga detektiver att just 
"på känn" i mängden av honetta 
köpare hitta förslagna butikstjuvar, 
som under åratal gäckat de manliga 
detektivernas vaksamhet. 

Vad som också är en synnerligen 

S"!"!!!!!!!!!!!!;'"! 

De överlägset goda 
egenskaper, som 
gjort VIKING sko
kräm så populär i 
vårt land, börja 
skattas högt även i 

grannländerna. 

god hjälp för de kvinnliga detektiv
erna är den skådespelaretalang, som 
i mer eller mindre utpräglad grad 
ingår i kvinnans naturliga utrust
ning. Man måste nämligen komma 
ihåg, att butikstjuvarne ofta äro 
både intelligenta personer och ruti
nerade i sitt yrke samt att de i sin 
ordning lika ivrigt efterspana de
tektiverna, som de själva efterspa
nas av dem. 

Det gäller för den kvinnliga de
tektiven att dölja vad hon är, att 
själv verka "kund", är en helt sä
kert icke lätt uppgift, timme efter 
timme, dag efter dag. 

De verkligt stora kvinnliga detek-
tivbegåvningarne gå emellertid till 
de privata detektivbyråerna. De 
arbeta huvudsakligen inom den 
värld, där de högre klasserna söka 
nöje och förströelse. Det förut-
sättes, att den kvinnliga detektiven 
skall kunna röra sig i denna exklu
siva miljö, utan att någon misstän
ker hennes yrke, och att hon, utan 
att själv observeras, skall kunna gö
ra de mest ingående undersökning
ar, erforderliga för lösandet av de 
invecklade problem, som den upp-
dragsgivande byrån sysslar med. 
För att lyckas måste hon äga de 
största personliga förutsättningar: 
en omfattande bildning, särskilt i 
fråga om främmande språk, en va
ken intelligens, snarrådighet, en 
skarp iakttagelse och slutlednings-
förmåga, ett vinnande väsende, stor 
världsvana sämt även personligt 
mod. 

Att kvinnorna också användas 
som kunskapare inom diplomatien 
är ett känt förhållande. De äro där
vid aldrig direkt knutna till en be
skickning utan sortera under någon 
dess agent. 

Det ligger i sakens natur, att de
tektivarbetet kan vara ett yrke både 
på gott och ont. Det kan ställa sig 
i rättvisans tjänst, men det kan ock
så ha låga syftemål. Det kan t. ex. 
tjäna hämndlystnaden, skadelystna
den, det politiska och ekonomiska 
ränkspelet o. s. v. 

När människan 1er och ännu 
mera när hon skrattar, lägger hon 
något till livets korta tråd. 

L. Sterne. 

När lyckan vänder oss ryggen, 
är hon ej den enda, som gör det. 

J' Petit-Henn. 

// EKSTRÖMS 
JJJöTMJÖL 
OH.EBHO KEM.-TEKN. FABRIK 

e r t u H O A D  i s a s  

Vad är en mamma? 

Hur träaktiga både med hänsyn 
till känsla och fantasiliv skolan med 
sin torra undervisning kan göra bar
nen ha vi vuxna rik anledning att 
konstatera. Ett typiskt exempel 
anföres från Genève där man gav 
några skolklasser med disciplar i 10 
—14 års åldern följande fråga: "Vad 
är en mamma?" 

En tolvåring svarade: — En mam
ma är ett mänskligt väsende av 
kvinnligt kön, som har barn. 

En fjortonåring förklarade: — En 
mamma är någon som har en skatt 
av kärlek att utdela. 

En tioåring gav till svar: — En 
mamma är en fru. Mamma har ett 
barn. Mamma är pappas fru. 

)ÜU0) > 
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KLÄDESMAGASIN 
D E N  S O M  K Ö P E R  

HERR:  Kos tym-  och  Pa le tå tyger  
DAM: Dräkt- och Kapptyger m. m. 

H O S  O S S  B L I R  

>h\r I C K E  B E S V I K E N .  

deras egen försvunna ungdom är 
plågsam för dem, andras lycka är 
dem likgiltig, de äro egoister, de är 
gamla! För eleganta? Friare ha 
misstroende till eleganta svärmöd-
rar. För stränga? Det jagar dem 
på flykten hals över huvud, sådana 
som äro fallna för att ta livet från 
den glada sidan. Den ena sätter för 
stort värde på rang och hög börd, 
den andra är obeveklig i fråga om 
de religiösa kraven, den tredje for
drar att få bo hos de nygifta, den 
fjärde, att de ska flytta till landet. 
En har nycker, en annan har fixa 
idéer. Den ena tycker inte om ljusa 
karlar, den andra avskyr de magra; 
farväl med äktenskapet! Jag försäk
rar er, flickor, de som lyckas bli 
gifta, fast de ännu ha sina mödrar 
kvar, ha åstadkommit underverk. 

Den fula flickan, redan trettio år 
gammal, mager, med infallna kinder, 
illa sminkad med en röd färg, som 
hon själv komponerade, stod där allt
jämt mitt i rummet och såg sig om 
med triunfferande min. Väninnorna 
sutto med sänkta huvuden utan att 
svara. Annas tal hade gjort ett 
starkt pinsamt intryck på dem alla. 

De voro sårade i sina bästa känslor, 
i hoppet om att en gång själva få bli 
mödrar. 

Och de tänkte på de tragikomiska 
scener, som dagligen utspelades i det 
Doriska huset. Annas själviska, 
lyxälskande mor hade i det längsta 
levat för sina nöjen. Anna hade 
hon så gott som stängt in i barn
kammaren ända till hennes tjugon
de år. Så hade hon med en gång 
slagit om och börjat leva som en 
asket, och nu framträdde alltmer hos 
henne alla ålderdomens laster, girig
het, envishet, intolerans, bigotteri. 
Och som motsats till detta såg man 
dagligen Annas trotsiga livslust, An
na, som var fri och uppsluppen än
da till överdrift. Ständigt låg hon i 
häftig strid med modern om allt på 
jorden. Hon visste med sig, att hon 
var ful och vanlottad och lät sin om
givning umgälla det, hon visste med 
sig, att hon var allt annat än sym
patisk och hämnades med små elak
heter mot alla människor men fram
för allt mot sin mor, "den gamla 
apan", som hon kallade henne. 

Annas brutala yttranden gjorde 
dem alla ont, men de båda Sanni-

candrarna, som kysste pappa på hand 
var kväll, innan de gingo till sängs, 
och som måste höra mamma läsa 
välsignelsen för att kunna sova gott, 
stirrade på varandra med darrande 
läppar som småbarn färdiga att bri
sta i gråt. 

Ingen talade, och Eva, som var 
mera rättfram än någon av de an
dra, sökte inlägga ett förmildrande 
ord: 

— Hör på Anna, som vill få oss 
att tro, att hon är mycket styggare 
än hon är. Du poserar med elak
het, kära Anna, men ingen tror dig. 
Våra mammor älskar oss på sitt .sätt, 
och vi få inte döma dem. 

— Ja, det gör du nog bäst i att 
låta bli, min kära Eva, svarade An
na Doria försmädligt, under det att 
hon rörde omkring i sykorgen för att 
få tag i en sax. 

Eva blev blek och teg sårad. Alla 
kände sig brydda, ingen vågade av
bryta tystnaden mer. Tekla hade 
modigt tagit itu med ett andra ma
drassvar, da Giulia Capece slutligen 
vände sig till Olga och frågade: 

A ar tar du dina klänningar 
ifrån, Olga? Gör det inte från Wien 

för all del, om du inte vill gräma 
ihjäl dig sedan. 

—-. Nej, tag dem för all del inte 
från Wien, instämde hastigt Chia-
rina Althan, som begärligt grep till
fället att byta samtalsämne. Kan 
du tänka dig, att de ha skickat Giu
lia en hatt från Wien med en upp
stoppad kalkon på. Det är naturligt
vis för att väcka det rätta husmoder
liga sinnet till liv hos henne. 

— En kalkon! Så du pratar, Chi-
arina, protesterade Giulia, alldeles 
förpint av sin olycksaliga wiener-
hatt. 

(Forts.). 

JUVELBROSCH 
synnerligen vacker, 

infattad i platina med stor brilliant i mitten 
samt småstenar monterade vid sidorna säl-
jes av en händelse till halva värdet. 

Svar emotses till denna tidnings expedi
tion under signatur »TILLFÄLLE». 
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6n atelier 

vilken närmast inriktar sig på hem
mets prydande medelst dekorativa 
belysningsanordningar, kuddar, gar
diner och anordnande av stilfulla 
rumsinteriörer, har öppnats av Fru 
Bertha Hvitfeldt, Södra Vägen 20, 
Göteborg. Vad man vid ett besök i 
atelieren så starkt tilltalas av är icke 
blott smakfullheten och konstnärlig
heten utan även originaliteten hos 
de utställda föremålen. De tala om 
en sprudlande rik och förfinad fan
tasi, som kan slösa med idéerna hur 
mycket som hälst i ständigt nya for
mer, mönster och färgsammansätt
ningar: Den allmänhet som hänvän-
der sig till fru Hvitfeldts atelier 
tillförsäkrande sig dess vackra al
ster behöver icke frukta att åter
finna kopior därav hos andra 
— de äro alltid original. Fru 
Hvitfeldt, som för sina arbeten vun
nit beaktande även utomlands, har 
nyligen slutfört en stor beställning 
för Eggers sommarrestaurang, vars 
vackra dekorering ifråga om lamp
skärmar och lyktor är hennes hän
ders verk. 

Om vi vilja lära känna en män
niskas skuggsidor, behöver vi endast 
se henne i belysning av lyckans 
solsken; skuggorna skola då icke 
saknas. 

J. Eötvös. 
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BREVLÅDA. 
G. B. J. L. "Livets tragik" ei 

lämplig för vår tidning. Manus, 
åter mot returporto. 

Ellen J—n. Egendomligt ser 
det ut. t Lat pa inga villkor frågan 
förfalla innan Ni rådgjort med en 
säker och fullt pålitlig expert på 
området. 

Landtbrukare. Har Ni en liten 
torva så håll på den! Sälj allt 
överflödigt multum och skaffa Er 
det nödvändiga lilla kapitalet på 
det, men avstå ej Er förstfödslo-
rätt för en grynvälling. 

D. H—d. Vi kunna ej dela er 
pessimistiska syn på förhållandena. 
Här finnes rikligt med tillfällen till 
arbetsförtjänst på kvinnliga arbets
områden. Talet att kvinnorna "dri
vas till gatan" är icke sant, ty 
hela samhället ropar efter god ocb 
dugande kvinnlig arbetskraft, som 
skulle ha sin säkra och hederliga 
utkomst var den uppträder. Era 
sanningar från Moskwa äga ingen 
tillämplighet i Göteborg. 

T—e jK—g. Genom ett beklag
ligt förbiseende har Eder skrivelse 
fått ligga obesvarad. Men, natur
ligtvis, intresset är stort och vi 
tacka av hjärtat. 

En med kvinnorna solidarisk 
kvinna. Eder insändare samman
faller med art. "Ett stycke kvin
nopsykologi". i föreliggande num
mer, och skulle om den inför
des utgöra ett upprepande av vad 
däri säges om fallet ifråga. Den 
nämnda artikeln lämnar därjämt» 
en förklaring över varför det är som 
det är. Anser icke även ni att 
härmed sagts vad som behöver 
sägas ? . -

Vackra och starka 

TRÄDGÄRDSMÖBLER 
och andra möbler för sommarbostaden 
finnas i rikt urval hos oss. De äro av 

välkända tillverkning, vilket ger garanti 
för ett verkligt solitt o. stilfullt utföran
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INNEHÅLL. 
nlandskrönika i sammandrag 

vår nästa värd att älskas? Av I. D. 
Hultin-Petterson. Ett minnes

ord Hec^a Key-Kassmussen. 

yjfen i Kungälv. Av - e. 
„„ vita svan, Av Ruth Bogren. 

där och Där. 
Hemsysterkåren. Ett 80tt kvinnligt 

Ä R A D E  D A M E R !  

Det; klädsammaste 
för en herre är en 
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Elaka Fruar». Av Ragna Peters. 
Svenska naturskyddsföreningen, 
pressen och allmänheten. 
tunnan. Roman av Matilde Serao. 

Hr vår nästa värd att 
älskas ? 

UtlandsKröniKa 

i sammandrag. 
Veckans utländska krönika kan 

behandlas ganska summariskt. Den 
är visserligen icke alldeles utan hän
delser, men dessa äro av sådan art 
att några kommentarer egentligen 
icke påkallas. Hindenburg har över
tagit rikspresidentämbetet. Denna 
märkliga händelse försiggick under 
former fria från pomp och ståt men 
icke mindre imponerande för det. 
'tfdran och beundran har det väckt 
att Hindenburg i ett officiellt anfö
rande fann så vackra uttryck för en 
hyllning åt den förre rikspresiden-
tens, socialdemokraten Ebert, min
ne. Att hyllningen var ärligt menad 
åärom råder icke tvivel. Hinden-
krgs namn blir helt säkert ett den 
inre samlingens tecken. 

Det meddelas att frågan om Kölns 
utrymning nu är pa väg mot sm 
lösning sedan Englands och l1 rank
rikes åsikter angående Tysklands 
försummelser i avrustningshänseen-
de på ett avgörande sätt börjat när
ma sig varandra. Enligt en annan 
Yersion är det icke alldeles helt 
med enigheten. 

Den nya franska regeringen har 
förklarat, att den icke i princip 
ställer sig avvisande till det tyska 
fredsförslaget i säkerhetsfrågan, d. 
v. s. den är villig upptaga förslage 
till prövning. Om samföstånd skall 
kunna uppnås är dock problema
tiskt. Frankrike har aldrig visat 
lust för eftergifter och Tyskland har 
kanske vid det här laget tröttnat 
på ständig underkastelse. ̂  

Den franske finansministern Ca-
illaux har nu framlagt sin hushåll-
uingsplan för riket. Det är en är
lig men icke glädjande budget 
för att täcka utgifterna erfordras 
"ya inkomster för staten på tretu
senfemhundra millioner francs pr år, 
® summa som icke är lätt att 
bringa. Ministern anvisar ^ en del 
utvägar, högre skatter, höjd indirekt 
beskattning, skärpt kontroll över de
klarationerna o. s. v. 

Franske konseljpresidenten har 
lämnat den franska allmänheten 
lugnande meddelanden från Ma
rocko. Fransmännen sägas ^ava 
haft en del framgångar mot Abdel 
Krim. Men kriget har ju endast 
börjat. 

Lilla ententen d. v. s. Tjeckoslo
vakien, Jugoslavien och Rumänien, 
Jar haft en konferns i Bukarest, 
huru de i fortsättningen skola kun-
Sa hålla sina slagna fiender Bulga-
^eni Ungern och Österrike nere i 
deras svaga beroende ställning. I 
sterrike där man fått nytt hopp 

?eHom Hindenburgs seger och där 
f'an allt starkare känner sig sa-m-
°rig med tyska folket, svarar man 

j?'fenom ständigt nya demonstrationer 
landets anslutning till Tyskland, 

höjer leverop för Hindenburg 

Barnens muntra skratt och här
skrin hade tystnat nere på 'lekplat
sen. Solens djupröda mäktiga klot 
sjönk ned i väster, uppfångad av en 
violett molnbank, i vars täta dunkel 
dess glöd långsamt slocknade. Vår
natten ,smög från alla väderstreck 
in över den stora staden. 

Hon dröjde i tankar kvar vid det 
öppna fönstret. Mot den ännu ljusa 
himlen såg hon den brutna linjen 
av hustaken och någon tornspira och 
i väster, mot havet till, bergens 

rundning. 
Över idet vida, stationsområdet där 

nere brunno från osynliga stolpar 
otaliga båglampor med tindrande 
klara lågor, och från en semafor 
klippte ett outröttligt eldrött sken. 
En vindfläkt förde med sig från en 
nära plantering doften av nyut-
sprunget löv — en underbar natt! 

Hon tänkte på hur lätt det är för 
ett religiöst sinne att älska Cîud. 
att 'äliska. .honom, som hjärtat anar 
bakom denna härliga värld, men att 
uppfylla kristendomens andra fun
damentala bud att också älska 
människorna? Hon såg ut över sta
den där dessa människor bodde, 
bakom stängda portar och slocknade 
fönsterrutor. Hur svindlande omöj

ligt! 
Man älskar någon, några helt få, 

man håller av, trivs, uthärdar med 
andra. Men utanför denna lilla 
krets? Alla dessa människor med 
vilka mail icke förenas av ett enda 
om än så sprött band? Människorna 
på gatan, i spårvagnarne, på biograf
erna, i kyrkan? Alla dessa som 
man möter utan att se, utan att min
nas, utan att bry sig om? Man kan 
gentemot dem känna en viss god
lynt liknöjdhet, kanske, med en 
kraftansträngning, en sval overksam 
välvilja. Men att älska dem! Att 
omfatta dessa 'likgiltiga främlingar, 
själva kallsinniga, med den djupa 

och sjunger unisont "Deutschland, 
Deutschland über alles . 

Bulgarien är ute på tiggarstrat. 
Det bönfaller hos ententemakterna 
om lov att öka sin här med ett tio
tusental man. Helt motsatta önsk
ningar än här i landet, där vi riva 
ner det försvar, som gor oss tili 
herre i eget hus. 

Belgien har äntligen fatt en rege
ring. Den har bildats av det katol-
ska° partiet men innesluter några 
fackministrar,stående utanför det 
politiska livet. 

I Genève har pågått en konferens 
om åtgärder för kontrollerande av 
den internationella vapenhandeln. 
Då Ryssland icke deltagit i konfe
rensen, kunna dennas beslut icke 
bli allmängiltiga. 

Det är bättre att sova i stoftet 
med vänner, än att dela tronen med 

fiender. 
M. Jokai. 

varma känsla, som bär det sköna 
namnet kärlek? Omöjligt! 

Varför skulle man göra det? Av 
vilken anledning? Fanns det ett en
da skäl mer än det givna ouppfyll-
bara budet, ouppfyllbart och därför 
meningslöst? Ett bud till vilket 
ingen föklaring fogats, därför att 
en. sådan förklaring icke kunde ut
tänkas. 

Med en sista blick ut över staden, 
där ett par hundra tusen av de milli
oner människor hon befallts att äl
ska bodde, sade hon av ärligt, upp
riktigt hjärta: Omöjligt! 

Hon hann att upprepa denna för
säkran ännu ett par gånger, innan 
sömnen efter en stund kom. När 
hon vaknade var det mörkt. Något 
hade icke bara väckt henne utan 
gjort henne klarvaken. Kanske räg-
net som sköljde över fönsterrutorna 
och plaskade mot bleckplåten utan
för. Kanske stormen, vars dån fyll
de luften. Vilket ohyggligt väder! 

Då hörde hon något genom det 
strida rägnfallet och vindbruset, 
ljudet av rullande hjul och ett loko
motivs häftiga flämtningår. 

Hon kom att tänka på att hon 
brukade höra detta ljud när helst hon 
vaknade på natten, i ur och skur, i 

smällkall vinterkyla. 
Människor arbetade där nere, väx

lade vagnarna från spår till spår 
för att göra iordning tågsätten för 
nästa dags färder. De arbetade på 
en tid, då det är naturligt för män
niskan att sova, och när staden nästa 
morgon vaknade till sol, ljus och 
verksamhet skulle de gå 'hem för 
att bakom fällda gardiner söka söm

nen. 
Ett hårt arbete, tänkte hon. I 

detsamma slog henne tanken att det 
icke fanns något iså hårt, så motbju
dande, så farligt, så glädjelöst ar
bete att icke människor voro redo 
att villigt och liksom själfallet på
taga sig det. De gingo ner i gruvor
na, de beforo de stormiga haven, de 
genomkorsade luften, de kämpade 
mot vådeiden, de drogo ut i kriget, 
de flydde icke den pestsmittade utan 
vårdade honom. Alltid var den ena 
redo att tjäna, att hjälpa den andre! 

Hon sträckte ut handen och rörde 
vid lampan — den elektriska lågan 

flammade upp. 
Vilket lekverk att få ljus nu mot 

i forna dagar! Hon tyckte sig se 
en gammaldags klädd kvinna, som 
mödosamt slog eld med stål och 
flinta, och fångade den tändande 
gnistan på ett stycke fnöske, och 
därefter hur -det väldiga vatten
fallets obändiga styrka bands av-
människohänder, hur kraftverket 
byggdes och ledningsnätet spändes 
över milsvida sträckor, hur dess tra-
dar med ett outtömligt förråd av 
ljus och kraft och värme leddes m 
i hemmen till tjänst för alla. 

En sällsam känsla tog henne fång-
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Ml'onna f̂ 

en. Var det någon som med alla 
dessa tankar ville ge henne svar på 
hennes utrop "Omöjligt''? Var det 
någon som ville vederlägga det? 

Hon såg sig undrande omkring i 
rummet där hon låg och in i det 
andra, till vilket dubbeldörren stod 
öppen. Hennes blick gled från före
mål till föremål, dröjde vid ett knip
pe praktfulla blommor i ett högt 
glas och vid den breda bokhyllan, 
i vilken hon samlat de stora tänkar-
nes arbeten. 

Talade icke ur- dessa rum tusende 
stämmor till hennes hjärta, tysta 
röster av människor som överlämnat 
till henne resultaten av sitt snille, 
.sin handskicklighet, sina kunskaper, 
sin flit och sin möda, människor 
som skänkt henne sina djupaste 
tankar, som omgivit henne med 
vackra välgjorda föremål, en kom
fort och trevnad, som hon med egna 
insikter och egna händer omöjligen 
skulle kunnat skaffa sig? 

Gripen lät hon lampan slockna. 

När hon nästa morgon utan minne 
av nattens upplevelse satte sig till 
frukostbordet kände hon hjärtat slå 
några snabba slag. Hon kom ihåg! 
Och nu — hade inte tusen händer 
dukat detta bord åt henne? Hur 
mycket redbart, skickligt, samfällt 
anbete låg det icke bakom , varje li
ten detalj, bakom den bländvita 
bordduken, allt från det att linfröet 
myllades i åkern tills duken lämna
de fabriken och slogs in på affärs
mannens disk, bakom brödskivan 
från de isådda sädeskornen till den 
färdigbakade kakan. Gasen, på 
vilken måltiden tillretts, ledde sitt 
ursprung från en kolgruva i Eng
land, kaffet hade kommit över 
världshavet från ett exotiskt land 
och äpplet, som hon lade ned i sin 
arbetsportfölj, skördats i en syd

afrikansk trädgård. —- —• 

När hon på väg till sitt arbete 
gick ner för trappan, hade någon 
skurat den ren åt henne, trottoaren 
låg sopad för hennes fot, spårvagnen 
stannade i hörnet för att taga henne 
ombord, om det så behagade henne. 
Men hon gick långsamt vidare. 
Överallt hade vänliga händer varit i 
arbete för att ordna det vackert åt 
henne och andra. Träden voro an
sade, gräsmattorna nyklippta, ra
batterna fyllda av sköna blommor. 
En pojke ropade ut morgontidning
en, tryckt under natten, butikerna 
slogo upp dörrarne till allmänhetens 
tjänst, lantfolket förde sina produk
ter till torgs, en brevbärare bar om

kring posten. — 
Glädjen sjöng i hennes hjärta. 

Hon hade grundligt misstagit sig. 
Hennes "omöjligt hade kraftigt 
och fullständigt vederlagts. Budet 
om kärleken till nästan behövde ing
en förklaring, därför att det var 
självklart. Hon kände att tusen 
band av tacksamhet, sympati och 
värme förenade henne med alla dessa 
okända hjälpare och hemliga vän
ner, som skyndade gatan fram. f v Il
de spårvagnarne, bodde i de stora 
husen. Hon kände sig samhörig och 

samarbetande med dem alla. 

DRICK FRIAVÄRKS THE 

Cisa l|ultin--lPcttcrson. 
ett minnesord. 

LISA HULTIN-PETTERSON. 

Lisa! Underligt 110g höll jag just 
på att läsa igenom och bränna dina 
och mina gamla brev när budet 
nådde mig, att du sakta somnat in. 

Vi behöva därför icke avbryta 
vårt samtal om gångna tider, vi få 
blott dämpa rösten mycket mera, när 
vi nu flytta det in i ditt dödsrum, 
där du vilar så vit och stilla efter 
dagsarbetet. Vi ha tiden på oss: 
natten är lång och stilla; flammor 
tändas redan nu längs bergen fram
för mig, medan till höger, i söder, 
månen står över viken, blek av vår
natt —- och en ensam gök gal här 
alldeles invid som den vårtok han 
alltid varit. Det är en stämning för 
dig, som var en sådan naturdyrkare! 

Det sades att dina sista steg förde 
dig upp på "Blå berget"? Det var 
väl du, som givit namnet? Du tyck
te om att låta fantasien leka i din 
namngivning och sagan låg alltid 
och skälvde på läpparna. Ditt för
sta hem i Sverige, det blev till 
"Klockargården" ; ditt andra och 
sista blev Lillgården ute vid Böö. 
Och. vi, dina "svenska flickor", som 
i en aldrig sinande ström sorlade 
genom ditt hem i Rouen, fingo ock
så var sitt lilla binamn, knådat av 
mycken situationshumor, lite kari
katyr och mycket huvud-på-spiken-

slående. 
Men nu var det upp pa det vackra 

blåberget du gick för att hälsa våren 
välkommen in i ditt hjärta. Det var 
så likt dig! Jag vet också så väl 
vad du tänkte, som om jag med örat 
intill ditt hjärta, avlyssnat dessa 
tankar. Du tänkte, som vi alla, när 
vi se de gröna livsgnistorna springa 
fram ur de svarta stammarna: "vil-
.ken underbar nåd att än en gång 
få se detta! Kanske blir det den 

sista? 
Minns du vårt samtal, fyra. dagar 

innan du gick bort? A i talade om 
känslan för naturen, den hela, den 
äkta känslan. Du sade då att av 

voro i sanning hennes medbröder 
och medsystrar, vilkas händer hon 
längtade efter att fa trycka, och 
vilkas tusen dagliga tjänster hon 
brann av åstundan att få återgälda 
i ett redbart, vänligt och för andra 

nvttigt arbete. 
I. B. 

allt du mistat, förlorat och tappat i 
livet, du dock hade fått behålla, hel 
och oskuren, samma känsla för na
turen som i din ungdom, kanske 
blott ännu starkare och det var din 
stora, tröst och tacksamhet. Naturen 
vnr nu din dagliga hunger och törst, 
din enda. (Den andra, den lekam
liga. den glömde du däremot oftast 
a t tillgodose för egen del, aldrig för 
andras!) 

Och så, med den unga vårens fag
raste bild i öga och tankar somnade 
du in i samklang med allt vad du 
älskat mest: grönskande jord, susan
de skog och luft full av sång, av 
doft och sol! Lycklig du — många 
skola avundas dig ett så enkelt oc,h 
vackert slut. 

Det var just denna din kärlek till 
spirande liv och natur som gjorde 
ungdomen så kär för dig — och dig 
så kär för den. Och vill du veta 
hemligheten med att ungdomen kän
de en sådan säker trivsel hos dig? 
Den låg bestämt däri att du aldrig 
parenterade oss eller exercerade med 
oss, ty jag var ju själv en gång med 
bland den ungdom, som hojtade och 
Vände upp och ner på världen om
kring dig! Du gick baira belåten 
omkring oss och myste förnöjd och 
lät oss "vräka ur oss" som du sade. 
Vi fick tala oöh orera och stimma 
fritt — gå, stå och sitta var och 
hur vi kunde. Du hade alls inga 
vanor, som stördes eller nycklar, 
Som kunde förkomma. Du hatade 
steril regelbundenhet i vardagslivet 
som den konstnärssjäl du var och 
lyckligtvis för oss hade du inte hel
ler det ordningssinne som stötes för 
huvudet, då man inte lägger tillbaka 
boken man tagit. Det var väl tack 
vare din ovanliga brist på ordning 
då ' du var ung! Tänk vad goda 
frukter sådant kan bära! Jag minns 
väl min häpnad när jag gick huse
syn i Rouen och fann dina skåp och 
lådor mönstergilla. Minns du vad du 
svarade på mitt häpna: "men Lisa, 
har du blivit ordentlig?" — "Ja du, 
det har Carl lärt mig." Ty din Carl, 
det var oföränderligen den andra 
stora, ' grundäkta känslan i ditt liv. 
Och kärleken till honom sammanföll 
med din ungdoms kärlek till naturen, 
han delade den som ingen annan 

Jàb'̂ Kae" 
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