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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. 
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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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Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel. 1976. 

w Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 15 380 

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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att ni hos A. MAGNUSSON, 
Bazar Alliance 55, göj de för
delaktigaste inköp av konser

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

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

Ingång till butiken närmast från 
Bazargatan. 

För Gossar üüg 

Det mest pra k» 
tiska ytterplag, 

Ret för gossar 
och Hickor är 

en blå 

Cheoiots-
kaoaj 

soläkta färg. i 

Kr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

= Vi 
'OI&UUÂJQAMM 
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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
de. Gör oss ett besök nu och välj innan 
den stora ruvningen inom kort börjar. 

ArB. FERD. LUNDQUISTzC° 
^AT.ÖBCLA VDCLMINGCK 

Tel. 16845- GÖTEBORG Tel.16845-

ïipSÔNS 
yjfyHz/efi/ 

^HALMSTAD. 

p 20. 5:te årg. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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 

WILKEHATT 
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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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med dig. Ni hade behov av den, 
som man behöver en vän. 

Minns du våra söndagsrodder 
långt ned för Seinen till ön, mitt 
emot Gr. Flauberts hem? Aldrig 
tröttnade du att laga mat och packa 
matsäckskorgen, aldrig han att 
TO. Och hela dagarna kunde vi ligga 
där och masa och dåsa i gröngräset, 
invid vattenbrynet, i fläktande som
marvind och vågskvalp och nästan 
tycka oss flyta med hela ön nerför 
floden, mot havet. Du läste högt 
någon vacker poesi och Carl metade 
eller sov och jag ritade herrskapet 
Petterson på grönbete.... 

Fast inte voro vi alltid så där 
idylliskt sams! Ibland trätte vi 
vilt, vi hade väl inte varit två en
visa och tjurskalliga smålänningar 
annars! Den ljusa Carl var däremot 
fridsammare, han var ju också bara 
gränsbo till oss ! Oftast var det om 
vilket som vax bäst: franskt eller 
svenskt. Du höll styvt på det sven
ska —- och ditt lilla hem i Rouen 
under din adertonåriga landsflykt 
där, —- ty iså kände du det alltid, 
trots lyckan — gjorde du på alla 
sätt till ett litet Sverige för oss 
flyttfåglar som , av olika skäl. 
sträckte vingen söderut. Du minns 
väl att bland alla dina små askar 
där du samlade kassor till olika än
damål: med påskrift "linne" eller 
"julklappar", eller "böcker och no
ter" — .alltid fanns en och samma, 
som aldrig ändrade påskrift? Det 
var Resan hem till Sverige". Du, 
som trodde dig vara mycket irreli
giös, du blev rent av andaktsfull när 
det gällde fira julen på svenskt ma
ner. Och samlade varenda skandi
navisk själ som fanns i stan in i 
din moderliga famn att där få vär
mas och många gånger gråta ut. 
Men gudnåde den som fuskade in 
något franskt i den helgen ! Det -var 
©gntligen din enda "vana", detta 
julfirande, och den höllo vi med dig 
om, ty vi ledo nog lite var av sam
ma Sverigeont vid jultiden, som du. 

Och bland alla dessa underliga 
djur, som samlades kring Er, vad 
Ni fingo reda upp många trassliga 
häirvor åt dem, både i affärer och 
kärlek. Kärleken, den var ditt sär
skilda gebit, det kan du ju medge? 
Och där kunde våra åsikter allt gå 
isär på skarpa allvaret. Du var en 
islags friseglare på det området, över 
kärlekens lag erkände du ingen an
nans, varken samhällets, familjens 
eller rättfärdighetens. Kärleken var 
livets heliga vårtid, den skulle 

•<£&>• 
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anammas som det okränkbara sakra
ment den var. Detta var visst den 
enda riktiga predikan du höll i. ditt 
liv? Det kan väl hända att man 
ofta missbrukade dig, men det skrev 
du i så fall upp på livets stora ut
giftskonto och var lika färdig stun
den efter att deltaga, hjälpa och be
skydda — eller göra narr av. Ty 
gäcken var aldrig långt borta och 
många tragiska situationer räddade 
du med ditt träffsäkra "bon-mot". 

Ja, Lisa, det var gamla tider allt 
det där — de falla, somliga dödvita, 
somliga äppleskära likt fruktblom 
ned mot den svarta myllan. Medan 
de falla, lägger sig också askan, lätt, 
vit och tunn som en andedräkt, 
över de nu falnade breven — genom 
vilkas växlande bilder, dessa kära 
tider, med allt vad de innehöllo av 
liv och sorg och lycka, levat upp 
igen för några korta ögonblick. 

Där finns också mycket, som man 
ångrar, många brev man gör dig 
avbön för, i vad man gjort dig orätt, 
— ty man förstår ju så "sällan mer 
än endels, — särskilt i heta ung
domstider, då rättfärdighet alltid 
står högt i kurs, högre än vishet, 
högre än kärlek. 

Ack, att det alltid skall vara så 
mellan oss människor; hur ofta 
man än varnas genom den hastiga, 
plötsliga klippet i livstråden, så 
glömmer man ändå att man borde 
handskas med varandra som vore 
det den sista gången. 

Jag kan nästan nu se ditt för
stående och förlåtande leende, •— 
du, som redan vet så mycket mer 
än vi, — vi som ännu står där med 
alla våra frågor, obesvarade, och 
med våra många bittra: "försent"-, 
vid den port, som sakta slagits igen 
om dig. 

Yi kunna nu blott tacka och sö
ka bevara ditt minne från förgäng
else. 

Hedda Key-Rasmussen. 

Våren 
Kungälv. 

"Våren är kommen på sina kran
sar . . och människorna börja åter 
att längta ut i den vaknande natu
ren. Men fridagens timmar äro så 
flyktiga och korta. Varthän? Vart
hän? Frågan gäller icke endast 
var man rikast och fullast skall 
kunna njuta vårens härliga skåde
spel utan även hur clet skall kunna 
ske utan. allt för stora tidsförluster 
och kostnader. 

Var finns en sådan plats, vacker 
och dock närbelägen, tillgänglig för 
kommunikationerna och dock så 
lantlig att man utan att genera sig 
kan packa upp måltiden i gröngrä
set ur den medhavda matsäckskor
gen eller renseln? 

Vi göteborgare äga en sådan plats 
i Kungälv. I våra dagar är det lätt 
att komma dit. Missar man mor
gontåget och tycker att det blir för
sent att vänta på nästa, öppnar den 
regelbundna omnibusstrafiken från 
staden nya möjligheter. En dylik 
bussfärd utefter den breda, fina 
landsvägen på Hisingssidan är för 
övrigt redan i sig själv en angenäm 
upplevelse. Vägen går förbi gårdar 
och fält, nu och då med en glimt av 
Göta älvs blänkande band mellan de 
grönskande ängarna, med vårdagens 
fina ljusspel över landskap och blå
nande bergshöjder. Och innan man 
vet ordet av är man framme vid 
det sund där Göta älvs och Nordre 
älvs armar mötas, och där färjan 

B A R H H A Ï Ï A R  
Största urvalet! Bästa kvalitéerna! 

Billigaste priserna ! 
nu som alltid hos 

KUNGSG. 45. 

î>u vita svani 
jbu glidet min svan, på spegianbe vågot, 
6otta i fjärran fjägtat en strand. . . . 

Set bu fiut tymben ät töb uti lågor, 

himmel ocfy jotb som en flämtande brand i 

Svanfhgel rena som ievet i drömmarna, 

J)än ötier bjupen går nu bin färd, 

btömfågei, säg mig, oart gunga big strömmarna, 

fö ra be big tiii en ljusare vätib ? 

.Böljor som Bära big sjtmga om fanden 

/järran där sot nu datar t våg. . . . 
Däekes, du stïoersnan, längtan t fiåg 
tjem tiii den btömiifzt hägrande stranden? 

mngatne (g/ter, d« flgger mot ljuset 

oef) soansången klingar gudomlig ocfy ten. — 
jyiot solen da styt na — sjang, drömfågel, solsoan 

ock glid in i aiiAjuset ofjättrad se'n. 

RUTH BOGREN. 

för resenären vidare över och nästan 
direkt in i gamla Kongahälla. 

Och där! Kungälv just nu i grön
skande vårdräkt med alla sina träd
gårdar å ömse sidor om dess enda 
långa gata i spirande eller redan 
full blomning, det är den fagraste 
vår- och stadsidyll man gärna kan 
få se. överallt från täpporna under 
de höga fruktträden, som just i 
dessa dagar ikläda sig den vita och 
skära blomskrud, som hör till en av 
Kungälvs sevärdheter, lysa färgerna 
fram, tulpanernas röda, pärlhyacin-
tens djupa blå, löjtnantshjärtanas 
skära och vita. Och bakom staden 
uppefter bergåsen klättrar den hög
vuxna doftande barrskogen med 
sina härliga promenadstigar, ljusa 
gläntor och skyddade vråar. En 
idealisk tillflyktsort med tillfälle 

till vila och strapatserande upp
täcktsfärder i stärkande ren luft. 
För soldyrkaren bjuder måhända 
trakten kring fästningen på andra 
sidan av staden ett större behag med 
sina gräsbevuxna sluttningar ned 
mot älven, sin vida och fria utsikt 
över landskap och vatten. Men vil
ket man väljer, om ett kan man vara 
förvissad,nämligen att trängseln av 
besökare ej är större än att var och 
en kan finna sig en stig och ett 
ställe där han fullkomligt ostört 
kan njuta naturens skönhet och ro. 

Res därför till Kungälv! En så
dan fridag i sol och luft och med 
sinnet påverkat av en vacker och 
orörd idylls hela fridfulla behag, 
skänker en rekreation som intet an
nat. Vi veta alla och äro alla eniga 
om att Kungälv är en härlig liten 
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plats på jorden. Men vi glömma 
bort den ibland. Nu i vårens tid 
när vi åter börja se oss om efter 
något ställe att resa till under våra 
sön- och fridagar, skadar det kan
ske icke att erinra om att det ej 
långt härifrån, en liten bit uppför 
Göta älv liger en uuderbar liten stad, 
som just nu, med sina ryktbara 
blommande trädgårdar firar som
marens efterlängtade intåg i na
turen. 

—e. 

Rar och Där. 
Om några dagar ha vi Kristi 

himmelsfärdsdag och därefter kom
ma Pingst och Midsommar. På des
sa bemärkelsedagar är det vanligt, 
att stadsborna resa till landet för 
att förlusta sig, och att lantborna 
fara till staden i samma vällovliga 
avsikt. Måtte nu bara lantborna 
inte ta sed efter oss stadsbor och 
riva grenar av våra träd, plocka 
blommor från våra rabatter och strö 
smörgåspapper, äggskal och sönder
slagna buteljer omkring bänkarne i 
våra vackra alléer. 

Från sakkunnigt naturintresserat 
håll har man meddelat oss att göte
borgsborna, dels genom ivrig plock
ning, dels genom inköp av "hela 
stånd" hos de vilda blomstergum
morna på torget, lyckats' att i det 
närmaste utrota blåsippan, liljekon
valjen och gullvivan i trakterna om
kring Göteborg. Tre så vackra 
blommor! 

Det har blåst upp till storm 
kring vår kände landsman kabaret-
sångaren Ernst Rolf som f. n. re
gerar på Casinoteatern i Oslo. 

Direktör Rolf har vid ett par 
föreställningar blivit utvisslad av en 
rätt manstark falang studenter. 

Den svenska allmänheten står un
drande. Vad ligger bakom denna 
utvissling? Man gissar på svensk
hat. Man gissar också på ett den 
bildade ungdomens partitagande 
mot Rolf i en rättssak — en skåde
spelerska påstår att han bemött 
henne på ett förnärmande sätt. 

Studenterna själva förklara, att 
de med sin visselkonsert velat de
monstrera mot den förskämda anda, 
som präglar teaterns program. 

Varför vill icke clen svenska all
mänheten godtaga detta enkla skäl? 
Varför finner man det så absolut 
osannolikt, att man inte ens vill 
räkna med det? 

Antagligen därför att en svensk 
publik icke skulle kunna reagera på 
detta sätt. Det är fullständigt ute
slutet att ett teaterprogram om än så 
omoraliskt och anfrätt i tonen skulle 
kunna bli utvisslat av en svensk 
salong. Vår smak har uppfostrats 
i riktningen av haut goût, det pi 
kant förskämda. Och den enskilde 
teaterbesökare, som till äventyrs 
vämjes, nöjer sig med att inhibera 
applåden. Att han skulle äga ku-

MERKURTVÀLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

CHOKOiADER 
Överdådigt delikata 

rage att ge sitt misshag till känna 

medels en vissling är fullständigt 
otänkbart. 

Det är bara norsk ungdom som 
vågar sådant. 

Herr Rolf har beklagat- denna 
ungdom som låter "påverka sig av 
teologerna". När det finns sådana 
pålitliga smakråd ocli förträffliga, 
ledare som kabaretsångaren Rolf! 

Ja, tänk! 
* 

Universitetet i Iowa, U. S. A. 
öppnar i år en sommarskola för för
äldrar, med kurser i barnavård och 
barnauppfostran. Man säger, att de 
insikter föräldrar äga på detta om
råde ha de i allmänhet inhämtat pi 
sina barns bekostnad. Man tycker 
att clet är synd om barnungarne och 
vill nu förhjälpa föräldrarne till 
kunskap på ett hyggligare sätt. 

* 

Man torde ännu minnas -namnet 
Edith Cavell, den engelska sjuk
sköterskan i Belgien, som under 
kriget gjorde sitt land en del pa
triotiska. tjänster och härför dömdes 
till döden av tyskarne. Man reste 
henne en minnesvård i London, 
ha myndigheterna på anhållan av 
olika engelska kvinnnoloreningar 
medgivit att på sockeln inhugges 
Edith C a veil s sista ord, innan kon 
arkebuserades: Patriotism iir ich 

nog". 
Någon närmare förklaring av det

ta uttalande lämnar vår meddelare 
icke. Frågan står alltså öppen vad 
det "mera gällde, som Edith Ca 

veil åsyftade. 
s 

En splittring har ägt rum i'10® 
den rörelse som kallas Sveriges l>nS 

moderföreningar, och om vilken man 
trott, att den skulle bli den stoin 

ledande kvinnorörelsen. 
Denna tro har blivit mycte 

mycket svagare sedan Stockholm» 

husmoderförening beslutat uttr" 
ur Riksförbundet. Styrelsen avgi 

och en ny valdes. ^ 
Den avgående styrelsen oo 

del av de förutvarande medlemmar 
ne bildade en ny husmoderforennv 

vilken anslöt sig till Riksföi 
Vad som ligger bakom sphttr •> 

en har icke uppriktigt^ sag s i 

men man kan ju gissa. 

Husmoderrörelsen är ung. 
mödrarne ha icke ännu a 
den läxa som de äldre p;,m™a

kvin. 
ningarne av själyf orsoiJ<^nc e.iihälD. 
nor åtminstone delvis nun . g 

Det har 
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det råkat i ekonomiska bekymmer 
(renom inköpet av ett husmodrarnes 
vilohem, och att Stockholms hus
moderförening därför velat skilja 
sitt öde från Riksförbundets. 

Är det skälet, då är splittringen 

;3å mycket mera komprometterande. 
Att svika sin sammanslutning i nö
dens stund, det göra inte de själv
försörjande kvinnorna. Då visa de 
i regel de vackraste prov på trofast
het, mod och segrande kraft. 

lemsyster-
kåren. 

6tt gott kvinnligt uppslag. 

Hemsysterkåren är ännu en myc
ket ung skapelse och omfattar endast 
ett fåtal medlemmar, men utan risk 
att bliva korrigerad av framtiden, 
kan man våga förutsägelsen, att den
na förträffliga rörelse skall nå en 
stor utveckling och kanske snart nog 
komma att omspänna hela landet. 

Under en intervju med Fru Ger
da Forsbom, ordförande för Alings
ås så livligt verksamma husmo
derförening, ha vi erhållit en del 
upplysningar i ämnet,som det är oss 
ett stort nöje att förmedla till vår 

läsekrets. 
Inom en socialt intresserad krets 

i Uppsala, berättar fru 1 orsbom, 
hade man redan länge dryftat frågan 
om bildandet av en kvinnlig hjälp-
kår, vars medlemmar vid behov 

skulle kunna rycka in till undsätt
ning i mindre bemedlade hem, där 
husmodern på grund av sjukdom 
hindrades att utföra sitt arbete, el
ler eljest i hem, där av en eller an
nan anledning kvinnlig tillfällig 
hjälp påkallades. 

Ulanen vann beaktande inom 
Husmoder förening ar nas Riksför
bund och upptogs vid landsmötet i 
Sandviken på dess arbetsprogram. 
Stadgar för hemsystrarnes verksam
het antogos tillika med en plan för 
samarbete mellan Husmoderförenin-
garne och Hemskolan i Uppsala an
gående hemsystrarnes utbildning. 

De husmodersföreningar som re
dan äga hemsystrar äro de i Sandvi
ken, Örebro, Malmö, Lund, Kristine
hamn och Hälsingborg. I denna rad 
av föregångsföreningar står husmo
derföreningen i Alingsås i begrepp 
att inträda. 

Hemsystérn har att utföra samtli
ga i ett hem förekommande, på hus
modern eljes fallande sysslor samt 
även enkel sjukvård. Arbetstiden 
kan gälla hel och halv dag eller en
dast några timmar. Den kan också 
vid behov utsträckas över- 14 dagar, 
eventuellt längre. 

En hemsyster sorterar under en 
lokalstyrelse inom den husmoder
förening, som anställt henne, samt 
ytterst under "Hemsysterkommit-
tén", vilken består av representanter 
för Husmoderföreningarnes Riks
förbund och Hemskolans i Uppsala 
styrelse. 

Hon avlönas av lokalstyrelsen, 
som även tilförsäkrar henne bostad, 
värme och vivre. 

I den mån hemmen äga förmåga 
därtill ersätta de efter viss taxa lo
kalstyrelsen för hemsysterns arbete. 

För att antagas till hemsyster for
dras att vara minst 21 år, att ha god 
folkskolebildning och pålitlig karak
tär, ett tjänande sinne samt att äga 
god hälsa och insikt i husligt arbete. 

Utbildningen omfattar åtta måna
der, därav tre i Hemskolan med där 
åtnjuten undervisning i husligt arbe
te, sömnad, hälsolära och bokföring, 
tre månaders sjukvårdskurs i Sama
riterhemmet i Uppsala samt slutli
gen två månaders kurs i Fack .U -
lans barnhem (spädbarnsvård). Ef
ter slutad kurs inviges hemsystern 
till sitt kall och inträder därmed i 

Hemsysterkåren. 
Hemsysterns gärning påminner 

rätt mycket om församlingsdiakonis
sans verksamhet, ehuru det dock 
finns en ganska utpräglad skillnad 
ifråga om arbetet. Det är för hem
systerns del icke fråga om endast 
korta besök i varje familj som för 
diakonissan, utan hon griper direkt 
in i det husliga arbetet till husmo

derns hjälp. 

Slopa kaffet och drick 

st CVP 

KAKAO 

Vill man ha en klar föreställning 
om de uppgifter som möta en hem
syster, framhåller fru Forsbom. får 
man det bäst genom att taga del av 
de kortfattade anteckningarne i den 
arbetsbok systern är skyldig att 
löra: — "Hustrun blodpropp. Hem
systern lagat mat åt man, hustru 
och tre inneboende." — "En ensam 
kvinna, nyss utkommen från sjuk
huset, klen och i behov av hjälp nå
gon stund på dagen, när hemsystern 
bäst har tid." 
— "Hustrun på sjukhus, sex barn, 
stort elände". 

Ofta gäller hjälpen barnsängskvin
nor, gamla par eller ensamma åld
ringar vilka behöva mera eller min
dre omfattande tillsyn. 

De hjälpbehövande tillhöra visst 
icke alltid kroppsarbetarnes klass, 
förklarar fru Forsbom. Pensionera
de tjänstemän och med dem jämställ
da kunna även höra till klientelen. 
Man vill nämligen icke att hemsys
terns arbete skall vara klassmärkt. 
Regeln är att hon skall gå dit, där 
hennes hjälp på grund av förhållan
dena, även i ekonomiskt hänseende, i 
första hand påkallas. Självfallet 
ha liemsystrarne icke till uppgift 
att ersätta de vanliga husassisten
terna. 

Hur raskt hemsysterorganisatio
nen skall kunna växa är till väsent
lig grad beroende av möjligheten att 
ekonomiskt säkerställa densamma. 
Husmoderföreningarne ha garante
rat ett bidrag av minst 10 öre pr 
medlem till en gemensam fond för 
hemsystrarnes utbildning. Kostna
derna för hem systerns verksamhet 
bäres helt och hållet av den husmo
dersförening i vars tjänst hon står. 
Att uppbringa dessa medel är må
hända icke så lätt särskilt i de rå
dande knappa tiderna . 

Alingsås husmoderförening löste 
frågan genom att anordna en fest, 
vars stora nettobehållning, fyra tu
sen kronor, tilllåter ett omedelbart 
anställande av en hemsyster, en be
tydelsefull händelse i föreningens 
omfattande och gagnande verksam

het. 
De husmoderföreningar, vilka re

aliserat hemsysteridén och prövat 
den ha haft idel uppmuntrande er
farenheter av anordningen. Den 
allmänna åsikten är att husmödrar-
lies sammanslutningar här funnit 
en av sina vackraste och tacksam
maste uppgifter. 

Den lyckligaste människan är den 
som gör det största antalet medmän

niskor lyckliga. 

J. F. E. de Corsembleu Demahis. 
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dricker den sedan dagligen. 

u€laha fruar." 
Btt försök att sc på frågan 

med ett hembiträdes blick. 

Det finns elaka fruar. De kän
nas igen på att ingen tjänare kan 
stanna hos dem. Behandlingen är 
nämligen alltför dålig. Där kom
iner ett hembiträde från en snäll fru. 
som aldrig lagt sig i något av sin 
jungfrus arbe.te. Tvärtom liar hon 
tydligt låtit henne förstå att hon an
ställt henne för att slippa taga del 
av hushållets tusan obehag. Alla 
dess bekymmer har jungfrun fått 
bära ensam. Och som en relativt lätt 
börda. Ty här, clet förstår hon 
snart, gäller icke det gamla ordstä-
vet att delad börda är halv börda. 
Den nya frun, som blandar sig i 
allt, gör aiämligen dagligen livet 
bittert för henne med sin elakhet. 
Ty annat än rena elakheten kan det 
ju icke vara att en husmor ständigt 
snokar omkring i skafferier, garde
rober och skåp på jakt efter mat
rester, som skola stuvas om, kläder 
som skola göras i ordning och strum
por som skola hållas rena. En så
dan fru formligen skapar en massa 
onödigt arbete. På förra stället hos 
den snälla frun, som förstod att re
spektera en tjänares arbete, gick det 
så ledigt att slå ut alla rester i 
slaskhinken, att låta kläder och 
strumpor vara och flytta innan det 
upptäcktes hur malätna och orepa-
rerbara de voro. Ingen människa 
gav sig tid att intressera sig för 
sådana småsaker. Man köpte nytt 
när något fattades och sedan var det 
icke mera med den saken. Men här 
på detta nya ställe hos den elaka 
frun göras inköpen för vissa dagar, 
och det blir ett liv om äggen eller 
smöret gå ut på torsdag istället för 
på lördag. Hon är nämligen snål 
också den elaka frun. Ty annat 
än snålhet kan det ju icke kallas 
att föra väsen för några ägg eller 
futtiga hektogram smör. På förra 
platsen var det så behändigt att 
bara vända pannan med det miss
lyckade ägget över slaskspannen så 
var den historien tyst, stilla och 
omärkligt ur världen. De lyckade 
äggen stodo som de skulle inpå bor-' 
det, ocli både herrn och frun voro 
nöjda. Men den snala elaka frun 
går ständigt och tittar i äggstället 
och säger:Var ha äggen tagit vägen? 
Och kan det då icke förklaras blir 
det ett väsen. På ett sådant ställe 
kan ju ingen stanna so-m är van vid 
annat. Så länge det finns snälla 

fruar i världen och flera snälla än 
elaka, varför skall man då vara hos 
d - elaka och skaffa sig mera arbete 
och obehag än man behöver. Värre 
vore det om flertalet voro elaka. 
Då skulle det kanske bli en sådan 
konkurrens om de snälla att föga 
utsikter funnes att få lättskötta 

och angenäma platser. Man måste 
kanske helt enkelt bita i det sura 
äpplet och för existensens skull sö

ka lära sig de elaka och snåla fru
arnas strävsamma metoder. Man 
finge blunda och låtsa sig tro på 
deras absurda påståenden att det är 

precis samma sak som att kasta 
pängar i slaskhinken, när man kas-
tc.r dit ert matrest, som i ny anrätt
ning kunde bli en hel måltid. Så
dant tro de snåla och småsinnade 

fruarna kan gå i folk. Det är väl 
ingen så galen att han kastar pängar 
i en slaskhink! Mat däremot är väl 

något helt. annat. 
Och gudskelov så ha de icke heller 

någon framgång med sitt otrev\iga 
prat. De snälla fruarna bry sig 
åtminstone icke ett dugg om det. 
De vilja icke göra. livet oangenämt 
vare sig för sig själva eller andra. 
Och därför kan man stanna hos dem 
— åtminstone till en tid, ty männis
kan behöver också omväxling. Och 
är turen god kan man komma till en 
ännu snällare fru. Tyvärr ha många 
av de snällaste fruarna måst "lägga 
om sina hushåll", som det kallas, 
och behöva, efter en sådan omlägg
ning icke vidare något hembiträde. 
I mjölkbutiken hör man att de bör
jat gå sina ärenden själva . I mjölk-
butikerna får man nämligen veta 
allt .man behöver om grannskapets 
fruar, i all synnerhet om, man är 
hos en snäll fru. Jungfruarna hos 
de elaka fruarna våga däremot icke 
stanna och prata så länge, ty dröja 
de bara en enda halvtimme för länge 
borta blir det. bara. uppträden. 

Ja, det finns icke den sak under 
solen som en elak fru icke kan brå
ka om. Och clet fastän hon vet att 
tjänsten är av kort varaktighet och 
att lärdomarne icke tjäna något till. 
Hos snälla människor bli de nämlig
en utan all betydelse. Där respek
teras en tjänares arbete, och ingen 
blandar sig i det med några extra 
påfund och föreskrifter. Det är 
som det skall vara. Och som det 
också är på alla goda platser. I 
våra dagar vill ingen människa ha 

några andra än dem. 
Följden blir att de elaka fruarna 

ofta få sitta ensamma med sina hus
håll. Det är deras rättvisa straff 
för att de i<^e kunna lära sig inse 
hur impopulära deras föraldrade 
metoder måste verka på våra dagars 
hembiträden med deras utvecklade 
självbevarelseinstinkt. 

Ragna Peters. 

E x t r a  b i l l i g t  P o r s l i n  
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Svenska naturskydds

föreningen 

har i dagarna utgivit sextonde år
gången av sin välkända och upp
skattade årskrift "Sveriges natur . 
Publikationen utmärker sig som all
tid för en vacker och smakfull ut
styrsel och ett intressant gediget 
och omväxlande innehåll. Qjnfattan-
de ett flertal rikt illustrerade artik
lar om svensk natur från olika delar 
av vårt land. Försättsplanseherna 
utgöras i år av 6 reproduktioner ef
ter konstverk av prins Eugen. 
Bland innehållet märkes bl. a. upp
satser om "Kustarakaise och dess 
grannar", av Carl Fries, om "Käf-
sjö stormosse" av Hugo Osvald, 
"Några sörmländska flyttblock" av 
Einar Teiling, "Björnen och natio
nalparkerna" av Sigfrid Ericson. 
"Fågelliv i Kvismaren" av Erik Ro
senberg, ett beaktansvärt uttalande 
i nationalparksfrågan under rubri
ken "En urskog i Härjedalen av 
P. O. Welander, samt en uppsats om 
"Naturskyddsrörelsen i Holland och 
Belgien" av den varmt intresserade 
och hängivne naturskyddsvännen 
dr. Emil Bäcklin. 

G. Einar de Rietz bidrar med en 
för våra trakter särskilt intresse
rande artikel om "Den sydsvenska 
kustens naturskyddsfrågor", vari 
författaren tar till orda mot den 
skövling vår västkustskärgård ut-
sättes för genom stensprängningen. 
Få vi icke till stånd en lagstiftning, 
som utan att på något sätt inskrän
ka dock äger befogenhet att begränsa 
denna industri till vissa bestämda 
platser, är det fara värt att sköv-
lingen skall gå fram över hela vår 
skärgård på samma hänsynslösa sätt 
som redan skett visavis den över
allt av stenbrott invid stenbrott 
sorgligt härjade och uppbrutna 
sträckan mellan Lysekil och Hunne-
bostrand. Utsikten att ett av våra 

V ä s k a n  
till 

V å r d r ä k t e n  

Visit- & Promenad-Väskor, 100-tals 
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fiunnan. 
Av M AT ILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Och så började Olga berätta för 
*ina intresserat lyssnande åhörarin-
nor, att hon beställt allt, hela ut
styrseln, från Paris. I ett nunneklo
ster höllo de redan på att brodera 
allt linnet, överallt skulle man sätta 
hennes valspråk: "for ever tillsam

mans med initialerna. Klänningar
na hade hon inte tänkt på ännu, men 
balklänningarna skulle lion naturligt-
vis ta från Worth, sportdräkterna 
från Lewis, morgonklänningarna 
^rån Caroline. Och väninnorna lade 
llf-r sina arbeten och lyssnade ivrigt. 

De sågo i andanom en ljuvlig syn, 
liela lager av läckra tyger, hattar, 

^"jor, spetsar. 
Har du tänkt på att låta sy 

dig sidenlinnen? frågade Efricla 

Kapnist. 
— Nej, svarade Olga. Jag visste 

inte, att det var modernt igen. 
Det är mycket modernt, Av 

ett mjukt, lätt siden, blått, rosa, 
crème, garnerade med äkta valenci-
enner. Alla demimonder — och an

dra också — har det. 
Olga svarade ej. Maria G ull i-

Pausania rynkade ögonbrynen och 
drog tillbaka sin stol för att undvika 
möjligheten att snudda vid Elfridas. 
Denna hade då alltid för väl reda pa 
vad som pratades om i ungkarlskret-
sarne, och vad de alltför moderna 

kvinnorna hade på sig. Olga berät
tade nu, att Massimo hade velat ge 
henne presenter, säkert de berömda 
Daunska familjejuvelerna, men att 

hon alls inte velat ta emot dem. Hon 
gifte sig av kärlek, briljanter hade 
inget värde för henne. Väninnorna 

instämde leende utan att lyfta pa 
huvudet. Alla gjorde de den reflek-
tionen, att Olga Bariatine var bra 
snäll och naiv. De berömda juve
lerna hade Massimo för lange sedan 

först pantsatt och sedan sålt. Han 
var skuldsatt och så utfattig, att han 

inte skulle kunnat ge sin fästmö en 
silverring en gång för egna pengar. 

Det uppstod en stunds tystnad, 

varunder alla grepos av en stor ar
betsiver vid tanken pa de åttio över
givna barnen, gossar och flickor, som 
alla väntade på att av deras händer 
få något att skyla sig med. Eva, 
den kärleksfullaste och mest varm
hjärtade av dem alla, hade sagt dem, 
att välgörenhet ej endast består i att 
ge pengar. Man måste också offra 
egen tid och möda, och just ett par 
morgontimmar före lunchen kunde 
användas till arbete för fattiga med
människor utan bröd, utan kläder, 

utan hem. 
Denna dagliga strävan för andra 

tillfredsställde Evas behov av att 
få ge sig hän i • en kärleks
verksamhet, den gav innehåll at 
hennes en smula tomma och ensliga 
dagar. I hemmet fanns ej mycket 

för henne att leva för, då hela fa
miljen hade sina egentliga intressen 
utomhus. Modern, för ung för den 

redan alltför stora dottern, gick från 
den ena balen till den andra, sov 
till långt fram på dagen, åt ofta mid
dag på sina rum och hade mycket 

liten tid över för Eva. Fadern vur
made för all slags sport; han Aai 
alltid i stallet eller på jakt eller duv-
skytte eller kapplöpning. Brodern 
var alltid på resa eller i Monte Carlo 
eller i Baden eller i Paris. Alla 
höllo de av Eva på sitt sätt, far, mor, 
bror, men de tänkte pa henne, da de 
händelsevis inte hade något annat 
att tänka på, då ej något av deras 
huvudintressen tog dem i anspråk, 
och detta var ej nog för hennes var
ma behov av kärlek, hennes överflö

dande vitalitet. 
För att stilla sin otillfredsställda 

längtan hade hon därför med hela 
sitt varma hjärtas ömhet hängivit 
sig åt detta barmhärtighetsverk för 
de värnlösa barnen. Det hade be
hövts all hennes entusiasm, högsint-
het och hjärtevärme för att fa ^ änin-
norna med i arbetet och för att kun
na sammanhålla alla dessa olikarta
de element, i synnerhet ett par såda
na motsatser som Maria Gulli-Pausa-
nia. som ej var tåld av någon för sin 
odrägliga högdragenhet, och Eli rida 
Kapnist med sitt exotiska och ej så 

litet tvetydiga väsen. 
Och de båda, som nu trädde in arm 

i arm, G i ova noll u Sersale och Feli-
cetta Filomarino, dem kunde hon al
drig förmå att komma i tid, de up
penbarade sig aldrig förrän sista 
halvtimmen, tankspridda, alltid sam
talande sinsemellan med låg röst. 
Alla kände de Giovanella Sersales 
hemlighet. Hon hade varit hemligt 
förlovad med Francesco Montemi-
letto, men efter att ha kurtiserat hen
ne i två år. gifte han sig till sist 
med hennes äldre syster, Candida, 
och Giovanella hade aldrig kunnat 
hämta sig efter detta svek. Fast 
hon bar sin sorg modigt, hade hon 
ej velat höra talas om någon annan 
fästman, ville aldrig tänka pa att 
gifta sig. Plötsligt, ingen visste hur, 
hade det uppstått en stor vänskap 
mellan henne och Felicetta i iloma-
rino. Man såg dem alltid tillsam
mans, ofta med rödgråtna ögon. Ba
da tärdes av samma svårmod, båda 
sörjde över sin härjade ungdom. A il-
ken var då Felicettas hemlighet? 
Ingen visste det. Mera tystlåten och 
reserverad än väninnan, förtrodde 
hon sig ej åt någon annan än Giova

nella. 
Deras närvaro gav en allvarligare 

prägel åt syföreningen. Alla flic
korna, som sutto där böjda över sin 
sömnad började tänka på sina sor
ger och bekymmer. Tekla Bran-
caccio på sin ojämna strid med sin 
alltid segrande rival, Giulia Capece 
på sin skönhet, som samlade en så
dan skara beundrare omkring henne, 
men som ännu ej kunnat förskaffa 
henne en make med 200,000 lire i 
ränta. Chiarina Althan på den lätt
sinniga och själlösa umgängeskrets, 
där hennes intelligens höll på att för
kvävas. Elfrida Kapnist tänkte på 
sin fattigdom, som ofta nödgade 
henne att utsätta sig för grymma 
förödmjukelser, Angiolina Cantelmo 
på det olycksöde, som vilade över 
hennes släkt. Anna Doria på sin 
sorgliga, tröstlösa existens, Eva Mu-
scettola på sin otillfredsställda läng
tan att få älska och älskas, gräns
löst, oändligt. Endast de två Sanni-
candrarna voro nöjda och belåtna: 
de hade fått lov att gå ocli prome
nera vid Rivieran på eftermiddagen 
med pappa och mamma. Olga Ba
riatine var innerligt lycklig, hon 
som så länge och varmt hade älskat 
Massimo Daun och nu fått belöning 
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med dig. Ni hade behov av den, 
som man behöver en vän. 

Minns du våra söndagsrodder 
långt ned för Seinen till ön, mitt 
emot Gr. Flauberts hem? Aldrig 
tröttnade du att laga mat och packa 
matsäckskorgen, aldrig han att 
TO. Och hela dagarna kunde vi ligga 
där och masa och dåsa i gröngräset, 
invid vattenbrynet, i fläktande som
marvind och vågskvalp och nästan 
tycka oss flyta med hela ön nerför 
floden, mot havet. Du läste högt 
någon vacker poesi och Carl metade 
eller sov och jag ritade herrskapet 
Petterson på grönbete.... 

Fast inte voro vi alltid så där 
idylliskt sams! Ibland trätte vi 
vilt, vi hade väl inte varit två en
visa och tjurskalliga smålänningar 
annars! Den ljusa Carl var däremot 
fridsammare, han var ju också bara 
gränsbo till oss ! Oftast var det om 
vilket som vax bäst: franskt eller 
svenskt. Du höll styvt på det sven
ska —- och ditt lilla hem i Rouen 
under din adertonåriga landsflykt 
där, —- ty iså kände du det alltid, 
trots lyckan — gjorde du på alla 
sätt till ett litet Sverige för oss 
flyttfåglar som , av olika skäl. 
sträckte vingen söderut. Du minns 
väl att bland alla dina små askar 
där du samlade kassor till olika än
damål: med påskrift "linne" eller 
"julklappar", eller "böcker och no
ter" — .alltid fanns en och samma, 
som aldrig ändrade påskrift? Det 
var Resan hem till Sverige". Du, 
som trodde dig vara mycket irreli
giös, du blev rent av andaktsfull när 
det gällde fira julen på svenskt ma
ner. Och samlade varenda skandi
navisk själ som fanns i stan in i 
din moderliga famn att där få vär
mas och många gånger gråta ut. 
Men gudnåde den som fuskade in 
något franskt i den helgen ! Det -var 
©gntligen din enda "vana", detta 
julfirande, och den höllo vi med dig 
om, ty vi ledo nog lite var av sam
ma Sverigeont vid jultiden, som du. 

Och bland alla dessa underliga 
djur, som samlades kring Er, vad 
Ni fingo reda upp många trassliga 
häirvor åt dem, både i affärer och 
kärlek. Kärleken, den var ditt sär
skilda gebit, det kan du ju medge? 
Och där kunde våra åsikter allt gå 
isär på skarpa allvaret. Du var en 
islags friseglare på det området, över 
kärlekens lag erkände du ingen an
nans, varken samhällets, familjens 
eller rättfärdighetens. Kärleken var 
livets heliga vårtid, den skulle 
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anammas som det okränkbara sakra
ment den var. Detta var visst den 
enda riktiga predikan du höll i. ditt 
liv? Det kan väl hända att man 
ofta missbrukade dig, men det skrev 
du i så fall upp på livets stora ut
giftskonto och var lika färdig stun
den efter att deltaga, hjälpa och be
skydda — eller göra narr av. Ty 
gäcken var aldrig långt borta och 
många tragiska situationer räddade 
du med ditt träffsäkra "bon-mot". 

Ja, Lisa, det var gamla tider allt 
det där — de falla, somliga dödvita, 
somliga äppleskära likt fruktblom 
ned mot den svarta myllan. Medan 
de falla, lägger sig också askan, lätt, 
vit och tunn som en andedräkt, 
över de nu falnade breven — genom 
vilkas växlande bilder, dessa kära 
tider, med allt vad de innehöllo av 
liv och sorg och lycka, levat upp 
igen för några korta ögonblick. 

Där finns också mycket, som man 
ångrar, många brev man gör dig 
avbön för, i vad man gjort dig orätt, 
— ty man förstår ju så "sällan mer 
än endels, — särskilt i heta ung
domstider, då rättfärdighet alltid 
står högt i kurs, högre än vishet, 
högre än kärlek. 

Ack, att det alltid skall vara så 
mellan oss människor; hur ofta 
man än varnas genom den hastiga, 
plötsliga klippet i livstråden, så 
glömmer man ändå att man borde 
handskas med varandra som vore 
det den sista gången. 

Jag kan nästan nu se ditt för
stående och förlåtande leende, •— 
du, som redan vet så mycket mer 
än vi, — vi som ännu står där med 
alla våra frågor, obesvarade, och 
med våra många bittra: "försent"-, 
vid den port, som sakta slagits igen 
om dig. 

Yi kunna nu blott tacka och sö
ka bevara ditt minne från förgäng
else. 

Hedda Key-Rasmussen. 

Våren 
Kungälv. 

"Våren är kommen på sina kran
sar . . och människorna börja åter 
att längta ut i den vaknande natu
ren. Men fridagens timmar äro så 
flyktiga och korta. Varthän? Vart
hän? Frågan gäller icke endast 
var man rikast och fullast skall 
kunna njuta vårens härliga skåde
spel utan även hur clet skall kunna 
ske utan. allt för stora tidsförluster 
och kostnader. 

Var finns en sådan plats, vacker 
och dock närbelägen, tillgänglig för 
kommunikationerna och dock så 
lantlig att man utan att genera sig 
kan packa upp måltiden i gröngrä
set ur den medhavda matsäckskor
gen eller renseln? 

Vi göteborgare äga en sådan plats 
i Kungälv. I våra dagar är det lätt 
att komma dit. Missar man mor
gontåget och tycker att det blir för
sent att vänta på nästa, öppnar den 
regelbundna omnibusstrafiken från 
staden nya möjligheter. En dylik 
bussfärd utefter den breda, fina 
landsvägen på Hisingssidan är för 
övrigt redan i sig själv en angenäm 
upplevelse. Vägen går förbi gårdar 
och fält, nu och då med en glimt av 
Göta älvs blänkande band mellan de 
grönskande ängarna, med vårdagens 
fina ljusspel över landskap och blå
nande bergshöjder. Och innan man 
vet ordet av är man framme vid 
det sund där Göta älvs och Nordre 
älvs armar mötas, och där färjan 

B A R H H A Ï Ï A R  
Största urvalet! Bästa kvalitéerna! 

Billigaste priserna ! 
nu som alltid hos 
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î>u vita svani 
jbu glidet min svan, på spegianbe vågot, 
6otta i fjärran fjägtat en strand. . . . 

Set bu fiut tymben ät töb uti lågor, 

himmel ocfy jotb som en flämtande brand i 

Svanfhgel rena som ievet i drömmarna, 

J)än ötier bjupen går nu bin färd, 

btömfågei, säg mig, oart gunga big strömmarna, 

fö ra be big tiii en ljusare vätib ? 

.Böljor som Bära big sjtmga om fanden 

/järran där sot nu datar t våg. . . . 
Däekes, du stïoersnan, längtan t fiåg 
tjem tiii den btömiifzt hägrande stranden? 

mngatne (g/ter, d« flgger mot ljuset 

oef) soansången klingar gudomlig ocfy ten. — 
jyiot solen da styt na — sjang, drömfågel, solsoan 

ock glid in i aiiAjuset ofjättrad se'n. 

RUTH BOGREN. 

för resenären vidare över och nästan 
direkt in i gamla Kongahälla. 

Och där! Kungälv just nu i grön
skande vårdräkt med alla sina träd
gårdar å ömse sidor om dess enda 
långa gata i spirande eller redan 
full blomning, det är den fagraste 
vår- och stadsidyll man gärna kan 
få se. överallt från täpporna under 
de höga fruktträden, som just i 
dessa dagar ikläda sig den vita och 
skära blomskrud, som hör till en av 
Kungälvs sevärdheter, lysa färgerna 
fram, tulpanernas röda, pärlhyacin-
tens djupa blå, löjtnantshjärtanas 
skära och vita. Och bakom staden 
uppefter bergåsen klättrar den hög
vuxna doftande barrskogen med 
sina härliga promenadstigar, ljusa 
gläntor och skyddade vråar. En 
idealisk tillflyktsort med tillfälle 

till vila och strapatserande upp
täcktsfärder i stärkande ren luft. 
För soldyrkaren bjuder måhända 
trakten kring fästningen på andra 
sidan av staden ett större behag med 
sina gräsbevuxna sluttningar ned 
mot älven, sin vida och fria utsikt 
över landskap och vatten. Men vil
ket man väljer, om ett kan man vara 
förvissad,nämligen att trängseln av 
besökare ej är större än att var och 
en kan finna sig en stig och ett 
ställe där han fullkomligt ostört 
kan njuta naturens skönhet och ro. 

Res därför till Kungälv! En så
dan fridag i sol och luft och med 
sinnet påverkat av en vacker och 
orörd idylls hela fridfulla behag, 
skänker en rekreation som intet an
nat. Vi veta alla och äro alla eniga 
om att Kungälv är en härlig liten 
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plats på jorden. Men vi glömma 
bort den ibland. Nu i vårens tid 
när vi åter börja se oss om efter 
något ställe att resa till under våra 
sön- och fridagar, skadar det kan
ske icke att erinra om att det ej 
långt härifrån, en liten bit uppför 
Göta älv liger en uuderbar liten stad, 
som just nu, med sina ryktbara 
blommande trädgårdar firar som
marens efterlängtade intåg i na
turen. 

—e. 

Rar och Där. 
Om några dagar ha vi Kristi 

himmelsfärdsdag och därefter kom
ma Pingst och Midsommar. På des
sa bemärkelsedagar är det vanligt, 
att stadsborna resa till landet för 
att förlusta sig, och att lantborna 
fara till staden i samma vällovliga 
avsikt. Måtte nu bara lantborna 
inte ta sed efter oss stadsbor och 
riva grenar av våra träd, plocka 
blommor från våra rabatter och strö 
smörgåspapper, äggskal och sönder
slagna buteljer omkring bänkarne i 
våra vackra alléer. 

Från sakkunnigt naturintresserat 
håll har man meddelat oss att göte
borgsborna, dels genom ivrig plock
ning, dels genom inköp av "hela 
stånd" hos de vilda blomstergum
morna på torget, lyckats' att i det 
närmaste utrota blåsippan, liljekon
valjen och gullvivan i trakterna om
kring Göteborg. Tre så vackra 
blommor! 

Det har blåst upp till storm 
kring vår kände landsman kabaret-
sångaren Ernst Rolf som f. n. re
gerar på Casinoteatern i Oslo. 

Direktör Rolf har vid ett par 
föreställningar blivit utvisslad av en 
rätt manstark falang studenter. 

Den svenska allmänheten står un
drande. Vad ligger bakom denna 
utvissling? Man gissar på svensk
hat. Man gissar också på ett den 
bildade ungdomens partitagande 
mot Rolf i en rättssak — en skåde
spelerska påstår att han bemött 
henne på ett förnärmande sätt. 

Studenterna själva förklara, att 
de med sin visselkonsert velat de
monstrera mot den förskämda anda, 
som präglar teaterns program. 

Varför vill icke clen svenska all
mänheten godtaga detta enkla skäl? 
Varför finner man det så absolut 
osannolikt, att man inte ens vill 
räkna med det? 

Antagligen därför att en svensk 
publik icke skulle kunna reagera på 
detta sätt. Det är fullständigt ute
slutet att ett teaterprogram om än så 
omoraliskt och anfrätt i tonen skulle 
kunna bli utvisslat av en svensk 
salong. Vår smak har uppfostrats 
i riktningen av haut goût, det pi 
kant förskämda. Och den enskilde 
teaterbesökare, som till äventyrs 
vämjes, nöjer sig med att inhibera 
applåden. Att han skulle äga ku-

MERKURTVÀLEH 
är enastående för 

fintvätt. 

CHOKOiADER 
Överdådigt delikata 

rage att ge sitt misshag till känna 

medels en vissling är fullständigt 
otänkbart. 

Det är bara norsk ungdom som 
vågar sådant. 

Herr Rolf har beklagat- denna 
ungdom som låter "påverka sig av 
teologerna". När det finns sådana 
pålitliga smakråd ocli förträffliga, 
ledare som kabaretsångaren Rolf! 

Ja, tänk! 
* 

Universitetet i Iowa, U. S. A. 
öppnar i år en sommarskola för för
äldrar, med kurser i barnavård och 
barnauppfostran. Man säger, att de 
insikter föräldrar äga på detta om
råde ha de i allmänhet inhämtat pi 
sina barns bekostnad. Man tycker 
att clet är synd om barnungarne och 
vill nu förhjälpa föräldrarne till 
kunskap på ett hyggligare sätt. 

* 

Man torde ännu minnas -namnet 
Edith Cavell, den engelska sjuk
sköterskan i Belgien, som under 
kriget gjorde sitt land en del pa
triotiska. tjänster och härför dömdes 
till döden av tyskarne. Man reste 
henne en minnesvård i London, 
ha myndigheterna på anhållan av 
olika engelska kvinnnoloreningar 
medgivit att på sockeln inhugges 
Edith C a veil s sista ord, innan kon 
arkebuserades: Patriotism iir ich 

nog". 
Någon närmare förklaring av det

ta uttalande lämnar vår meddelare 
icke. Frågan står alltså öppen vad 
det "mera gällde, som Edith Ca 

veil åsyftade. 
s 

En splittring har ägt rum i'10® 
den rörelse som kallas Sveriges l>nS 

moderföreningar, och om vilken man 
trott, att den skulle bli den stoin 

ledande kvinnorörelsen. 
Denna tro har blivit mycte 

mycket svagare sedan Stockholm» 

husmoderförening beslutat uttr" 
ur Riksförbundet. Styrelsen avgi 

och en ny valdes. ^ 
Den avgående styrelsen oo 

del av de förutvarande medlemmar 
ne bildade en ny husmoderforennv 

vilken anslöt sig till Riksföi 
Vad som ligger bakom sphttr •> 

en har icke uppriktigt^ sag s i 

men man kan ju gissa. 

Husmoderrörelsen är ung. 
mödrarne ha icke ännu a 
den läxa som de äldre p;,m™a

kvin. 
ningarne av själyf orsoiJ<^nc e.iihälD. 
nor åtminstone delvis nun . g 

Det har 

J\ . . att hos oss köpa för att i)et ar ekonomiskt 
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det råkat i ekonomiska bekymmer 
(renom inköpet av ett husmodrarnes 
vilohem, och att Stockholms hus
moderförening därför velat skilja 
sitt öde från Riksförbundets. 

Är det skälet, då är splittringen 

;3å mycket mera komprometterande. 
Att svika sin sammanslutning i nö
dens stund, det göra inte de själv
försörjande kvinnorna. Då visa de 
i regel de vackraste prov på trofast
het, mod och segrande kraft. 

lemsyster-
kåren. 

6tt gott kvinnligt uppslag. 

Hemsysterkåren är ännu en myc
ket ung skapelse och omfattar endast 
ett fåtal medlemmar, men utan risk 
att bliva korrigerad av framtiden, 
kan man våga förutsägelsen, att den
na förträffliga rörelse skall nå en 
stor utveckling och kanske snart nog 
komma att omspänna hela landet. 

Under en intervju med Fru Ger
da Forsbom, ordförande för Alings
ås så livligt verksamma husmo
derförening, ha vi erhållit en del 
upplysningar i ämnet,som det är oss 
ett stort nöje att förmedla till vår 

läsekrets. 
Inom en socialt intresserad krets 

i Uppsala, berättar fru 1 orsbom, 
hade man redan länge dryftat frågan 
om bildandet av en kvinnlig hjälp-
kår, vars medlemmar vid behov 

skulle kunna rycka in till undsätt
ning i mindre bemedlade hem, där 
husmodern på grund av sjukdom 
hindrades att utföra sitt arbete, el
ler eljest i hem, där av en eller an
nan anledning kvinnlig tillfällig 
hjälp påkallades. 

Ulanen vann beaktande inom 
Husmoder förening ar nas Riksför
bund och upptogs vid landsmötet i 
Sandviken på dess arbetsprogram. 
Stadgar för hemsystrarnes verksam
het antogos tillika med en plan för 
samarbete mellan Husmoderförenin-
garne och Hemskolan i Uppsala an
gående hemsystrarnes utbildning. 

De husmodersföreningar som re
dan äga hemsystrar äro de i Sandvi
ken, Örebro, Malmö, Lund, Kristine
hamn och Hälsingborg. I denna rad 
av föregångsföreningar står husmo
derföreningen i Alingsås i begrepp 
att inträda. 

Hemsystérn har att utföra samtli
ga i ett hem förekommande, på hus
modern eljes fallande sysslor samt 
även enkel sjukvård. Arbetstiden 
kan gälla hel och halv dag eller en
dast några timmar. Den kan också 
vid behov utsträckas över- 14 dagar, 
eventuellt längre. 

En hemsyster sorterar under en 
lokalstyrelse inom den husmoder
förening, som anställt henne, samt 
ytterst under "Hemsysterkommit-
tén", vilken består av representanter 
för Husmoderföreningarnes Riks
förbund och Hemskolans i Uppsala 
styrelse. 

Hon avlönas av lokalstyrelsen, 
som även tilförsäkrar henne bostad, 
värme och vivre. 

I den mån hemmen äga förmåga 
därtill ersätta de efter viss taxa lo
kalstyrelsen för hemsysterns arbete. 

För att antagas till hemsyster for
dras att vara minst 21 år, att ha god 
folkskolebildning och pålitlig karak
tär, ett tjänande sinne samt att äga 
god hälsa och insikt i husligt arbete. 

Utbildningen omfattar åtta måna
der, därav tre i Hemskolan med där 
åtnjuten undervisning i husligt arbe
te, sömnad, hälsolära och bokföring, 
tre månaders sjukvårdskurs i Sama
riterhemmet i Uppsala samt slutli
gen två månaders kurs i Fack .U -
lans barnhem (spädbarnsvård). Ef
ter slutad kurs inviges hemsystern 
till sitt kall och inträder därmed i 

Hemsysterkåren. 
Hemsysterns gärning påminner 

rätt mycket om församlingsdiakonis
sans verksamhet, ehuru det dock 
finns en ganska utpräglad skillnad 
ifråga om arbetet. Det är för hem
systerns del icke fråga om endast 
korta besök i varje familj som för 
diakonissan, utan hon griper direkt 
in i det husliga arbetet till husmo

derns hjälp. 

Slopa kaffet och drick 

st CVP 

KAKAO 

Vill man ha en klar föreställning 
om de uppgifter som möta en hem
syster, framhåller fru Forsbom. får 
man det bäst genom att taga del av 
de kortfattade anteckningarne i den 
arbetsbok systern är skyldig att 
löra: — "Hustrun blodpropp. Hem
systern lagat mat åt man, hustru 
och tre inneboende." — "En ensam 
kvinna, nyss utkommen från sjuk
huset, klen och i behov av hjälp nå
gon stund på dagen, när hemsystern 
bäst har tid." 
— "Hustrun på sjukhus, sex barn, 
stort elände". 

Ofta gäller hjälpen barnsängskvin
nor, gamla par eller ensamma åld
ringar vilka behöva mera eller min
dre omfattande tillsyn. 

De hjälpbehövande tillhöra visst 
icke alltid kroppsarbetarnes klass, 
förklarar fru Forsbom. Pensionera
de tjänstemän och med dem jämställ
da kunna även höra till klientelen. 
Man vill nämligen icke att hemsys
terns arbete skall vara klassmärkt. 
Regeln är att hon skall gå dit, där 
hennes hjälp på grund av förhållan
dena, även i ekonomiskt hänseende, i 
första hand påkallas. Självfallet 
ha liemsystrarne icke till uppgift 
att ersätta de vanliga husassisten
terna. 

Hur raskt hemsysterorganisatio
nen skall kunna växa är till väsent
lig grad beroende av möjligheten att 
ekonomiskt säkerställa densamma. 
Husmoderföreningarne ha garante
rat ett bidrag av minst 10 öre pr 
medlem till en gemensam fond för 
hemsystrarnes utbildning. Kostna
derna för hem systerns verksamhet 
bäres helt och hållet av den husmo
dersförening i vars tjänst hon står. 
Att uppbringa dessa medel är må
hända icke så lätt särskilt i de rå
dande knappa tiderna . 

Alingsås husmoderförening löste 
frågan genom att anordna en fest, 
vars stora nettobehållning, fyra tu
sen kronor, tilllåter ett omedelbart 
anställande av en hemsyster, en be
tydelsefull händelse i föreningens 
omfattande och gagnande verksam

het. 
De husmoderföreningar, vilka re

aliserat hemsysteridén och prövat 
den ha haft idel uppmuntrande er
farenheter av anordningen. Den 
allmänna åsikten är att husmödrar-
lies sammanslutningar här funnit 
en av sina vackraste och tacksam
maste uppgifter. 

Den lyckligaste människan är den 
som gör det största antalet medmän

niskor lyckliga. 

J. F. E. de Corsembleu Demahis. 
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dricker den sedan dagligen. 

u€laha fruar." 
Btt försök att sc på frågan 

med ett hembiträdes blick. 

Det finns elaka fruar. De kän
nas igen på att ingen tjänare kan 
stanna hos dem. Behandlingen är 
nämligen alltför dålig. Där kom
iner ett hembiträde från en snäll fru. 
som aldrig lagt sig i något av sin 
jungfrus arbe.te. Tvärtom liar hon 
tydligt låtit henne förstå att hon an
ställt henne för att slippa taga del 
av hushållets tusan obehag. Alla 
dess bekymmer har jungfrun fått 
bära ensam. Och som en relativt lätt 
börda. Ty här, clet förstår hon 
snart, gäller icke det gamla ordstä-
vet att delad börda är halv börda. 
Den nya frun, som blandar sig i 
allt, gör aiämligen dagligen livet 
bittert för henne med sin elakhet. 
Ty annat än rena elakheten kan det 
ju icke vara att en husmor ständigt 
snokar omkring i skafferier, garde
rober och skåp på jakt efter mat
rester, som skola stuvas om, kläder 
som skola göras i ordning och strum
por som skola hållas rena. En så
dan fru formligen skapar en massa 
onödigt arbete. På förra stället hos 
den snälla frun, som förstod att re
spektera en tjänares arbete, gick det 
så ledigt att slå ut alla rester i 
slaskhinken, att låta kläder och 
strumpor vara och flytta innan det 
upptäcktes hur malätna och orepa-
rerbara de voro. Ingen människa 
gav sig tid att intressera sig för 
sådana småsaker. Man köpte nytt 
när något fattades och sedan var det 
icke mera med den saken. Men här 
på detta nya ställe hos den elaka 
frun göras inköpen för vissa dagar, 
och det blir ett liv om äggen eller 
smöret gå ut på torsdag istället för 
på lördag. Hon är nämligen snål 
också den elaka frun. Ty annat 
än snålhet kan det ju icke kallas 
att föra väsen för några ägg eller 
futtiga hektogram smör. På förra 
platsen var det så behändigt att 
bara vända pannan med det miss
lyckade ägget över slaskspannen så 
var den historien tyst, stilla och 
omärkligt ur världen. De lyckade 
äggen stodo som de skulle inpå bor-' 
det, ocli både herrn och frun voro 
nöjda. Men den snala elaka frun 
går ständigt och tittar i äggstället 
och säger:Var ha äggen tagit vägen? 
Och kan det då icke förklaras blir 
det ett väsen. På ett sådant ställe 
kan ju ingen stanna so-m är van vid 
annat. Så länge det finns snälla 

fruar i världen och flera snälla än 
elaka, varför skall man då vara hos 
d - elaka och skaffa sig mera arbete 
och obehag än man behöver. Värre 
vore det om flertalet voro elaka. 
Då skulle det kanske bli en sådan 
konkurrens om de snälla att föga 
utsikter funnes att få lättskötta 

och angenäma platser. Man måste 
kanske helt enkelt bita i det sura 
äpplet och för existensens skull sö

ka lära sig de elaka och snåla fru
arnas strävsamma metoder. Man 
finge blunda och låtsa sig tro på 
deras absurda påståenden att det är 

precis samma sak som att kasta 
pängar i slaskhinken, när man kas-
tc.r dit ert matrest, som i ny anrätt
ning kunde bli en hel måltid. Så
dant tro de snåla och småsinnade 

fruarna kan gå i folk. Det är väl 
ingen så galen att han kastar pängar 
i en slaskhink! Mat däremot är väl 

något helt. annat. 
Och gudskelov så ha de icke heller 

någon framgång med sitt otrev\iga 
prat. De snälla fruarna bry sig 
åtminstone icke ett dugg om det. 
De vilja icke göra. livet oangenämt 
vare sig för sig själva eller andra. 
Och därför kan man stanna hos dem 
— åtminstone till en tid, ty männis
kan behöver också omväxling. Och 
är turen god kan man komma till en 
ännu snällare fru. Tyvärr ha många 
av de snällaste fruarna måst "lägga 
om sina hushåll", som det kallas, 
och behöva, efter en sådan omlägg
ning icke vidare något hembiträde. 
I mjölkbutiken hör man att de bör
jat gå sina ärenden själva . I mjölk-
butikerna får man nämligen veta 
allt .man behöver om grannskapets 
fruar, i all synnerhet om, man är 
hos en snäll fru. Jungfruarna hos 
de elaka fruarna våga däremot icke 
stanna och prata så länge, ty dröja 
de bara en enda halvtimme för länge 
borta blir det. bara. uppträden. 

Ja, det finns icke den sak under 
solen som en elak fru icke kan brå
ka om. Och clet fastän hon vet att 
tjänsten är av kort varaktighet och 
att lärdomarne icke tjäna något till. 
Hos snälla människor bli de nämlig
en utan all betydelse. Där respek
teras en tjänares arbete, och ingen 
blandar sig i det med några extra 
påfund och föreskrifter. Det är 
som det skall vara. Och som det 
också är på alla goda platser. I 
våra dagar vill ingen människa ha 

några andra än dem. 
Följden blir att de elaka fruarna 

ofta få sitta ensamma med sina hus
håll. Det är deras rättvisa straff 
för att de i<^e kunna lära sig inse 
hur impopulära deras föraldrade 
metoder måste verka på våra dagars 
hembiträden med deras utvecklade 
självbevarelseinstinkt. 

Ragna Peters. 
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Svenska naturskydds

föreningen 

har i dagarna utgivit sextonde år
gången av sin välkända och upp
skattade årskrift "Sveriges natur . 
Publikationen utmärker sig som all
tid för en vacker och smakfull ut
styrsel och ett intressant gediget 
och omväxlande innehåll. Qjnfattan-
de ett flertal rikt illustrerade artik
lar om svensk natur från olika delar 
av vårt land. Försättsplanseherna 
utgöras i år av 6 reproduktioner ef
ter konstverk av prins Eugen. 
Bland innehållet märkes bl. a. upp
satser om "Kustarakaise och dess 
grannar", av Carl Fries, om "Käf-
sjö stormosse" av Hugo Osvald, 
"Några sörmländska flyttblock" av 
Einar Teiling, "Björnen och natio
nalparkerna" av Sigfrid Ericson. 
"Fågelliv i Kvismaren" av Erik Ro
senberg, ett beaktansvärt uttalande 
i nationalparksfrågan under rubri
ken "En urskog i Härjedalen av 
P. O. Welander, samt en uppsats om 
"Naturskyddsrörelsen i Holland och 
Belgien" av den varmt intresserade 
och hängivne naturskyddsvännen 
dr. Emil Bäcklin. 

G. Einar de Rietz bidrar med en 
för våra trakter särskilt intresse
rande artikel om "Den sydsvenska 
kustens naturskyddsfrågor", vari 
författaren tar till orda mot den 
skövling vår västkustskärgård ut-
sättes för genom stensprängningen. 
Få vi icke till stånd en lagstiftning, 
som utan att på något sätt inskrän
ka dock äger befogenhet att begränsa 
denna industri till vissa bestämda 
platser, är det fara värt att sköv-
lingen skall gå fram över hela vår 
skärgård på samma hänsynslösa sätt 
som redan skett visavis den över
allt av stenbrott invid stenbrott 
sorgligt härjade och uppbrutna 
sträckan mellan Lysekil och Hunne-
bostrand. Utsikten att ett av våra 
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fiunnan. 
Av M AT ILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Och så började Olga berätta för 
*ina intresserat lyssnande åhörarin-
nor, att hon beställt allt, hela ut
styrseln, från Paris. I ett nunneklo
ster höllo de redan på att brodera 
allt linnet, överallt skulle man sätta 
hennes valspråk: "for ever tillsam

mans med initialerna. Klänningar
na hade hon inte tänkt på ännu, men 
balklänningarna skulle lion naturligt-
vis ta från Worth, sportdräkterna 
från Lewis, morgonklänningarna 
^rån Caroline. Och väninnorna lade 
llf-r sina arbeten och lyssnade ivrigt. 

De sågo i andanom en ljuvlig syn, 
liela lager av läckra tyger, hattar, 

^"jor, spetsar. 
Har du tänkt på att låta sy 

dig sidenlinnen? frågade Efricla 

Kapnist. 
— Nej, svarade Olga. Jag visste 

inte, att det var modernt igen. 
Det är mycket modernt, Av 

ett mjukt, lätt siden, blått, rosa, 
crème, garnerade med äkta valenci-
enner. Alla demimonder — och an

dra också — har det. 
Olga svarade ej. Maria G ull i-

Pausania rynkade ögonbrynen och 
drog tillbaka sin stol för att undvika 
möjligheten att snudda vid Elfridas. 
Denna hade då alltid för väl reda pa 
vad som pratades om i ungkarlskret-
sarne, och vad de alltför moderna 

kvinnorna hade på sig. Olga berät
tade nu, att Massimo hade velat ge 
henne presenter, säkert de berömda 
Daunska familjejuvelerna, men att 

hon alls inte velat ta emot dem. Hon 
gifte sig av kärlek, briljanter hade 
inget värde för henne. Väninnorna 

instämde leende utan att lyfta pa 
huvudet. Alla gjorde de den reflek-
tionen, att Olga Bariatine var bra 
snäll och naiv. De berömda juve
lerna hade Massimo för lange sedan 

först pantsatt och sedan sålt. Han 
var skuldsatt och så utfattig, att han 

inte skulle kunnat ge sin fästmö en 
silverring en gång för egna pengar. 

Det uppstod en stunds tystnad, 

varunder alla grepos av en stor ar
betsiver vid tanken pa de åttio över
givna barnen, gossar och flickor, som 
alla väntade på att av deras händer 
få något att skyla sig med. Eva, 
den kärleksfullaste och mest varm
hjärtade av dem alla, hade sagt dem, 
att välgörenhet ej endast består i att 
ge pengar. Man måste också offra 
egen tid och möda, och just ett par 
morgontimmar före lunchen kunde 
användas till arbete för fattiga med
människor utan bröd, utan kläder, 

utan hem. 
Denna dagliga strävan för andra 

tillfredsställde Evas behov av att 
få ge sig hän i • en kärleks
verksamhet, den gav innehåll at 
hennes en smula tomma och ensliga 
dagar. I hemmet fanns ej mycket 

för henne att leva för, då hela fa
miljen hade sina egentliga intressen 
utomhus. Modern, för ung för den 

redan alltför stora dottern, gick från 
den ena balen till den andra, sov 
till långt fram på dagen, åt ofta mid
dag på sina rum och hade mycket 

liten tid över för Eva. Fadern vur
made för all slags sport; han Aai 
alltid i stallet eller på jakt eller duv-
skytte eller kapplöpning. Brodern 
var alltid på resa eller i Monte Carlo 
eller i Baden eller i Paris. Alla 
höllo de av Eva på sitt sätt, far, mor, 
bror, men de tänkte pa henne, da de 
händelsevis inte hade något annat 
att tänka på, då ej något av deras 
huvudintressen tog dem i anspråk, 
och detta var ej nog för hennes var
ma behov av kärlek, hennes överflö

dande vitalitet. 
För att stilla sin otillfredsställda 

längtan hade hon därför med hela 
sitt varma hjärtas ömhet hängivit 
sig åt detta barmhärtighetsverk för 
de värnlösa barnen. Det hade be
hövts all hennes entusiasm, högsint-
het och hjärtevärme för att fa ^ änin-
norna med i arbetet och för att kun
na sammanhålla alla dessa olikarta
de element, i synnerhet ett par såda
na motsatser som Maria Gulli-Pausa-
nia. som ej var tåld av någon för sin 
odrägliga högdragenhet, och Eli rida 
Kapnist med sitt exotiska och ej så 

litet tvetydiga väsen. 
Och de båda, som nu trädde in arm 

i arm, G i ova noll u Sersale och Feli-
cetta Filomarino, dem kunde hon al
drig förmå att komma i tid, de up
penbarade sig aldrig förrän sista 
halvtimmen, tankspridda, alltid sam
talande sinsemellan med låg röst. 
Alla kände de Giovanella Sersales 
hemlighet. Hon hade varit hemligt 
förlovad med Francesco Montemi-
letto, men efter att ha kurtiserat hen
ne i två år. gifte han sig till sist 
med hennes äldre syster, Candida, 
och Giovanella hade aldrig kunnat 
hämta sig efter detta svek. Fast 
hon bar sin sorg modigt, hade hon 
ej velat höra talas om någon annan 
fästman, ville aldrig tänka pa att 
gifta sig. Plötsligt, ingen visste hur, 
hade det uppstått en stor vänskap 
mellan henne och Felicetta i iloma-
rino. Man såg dem alltid tillsam
mans, ofta med rödgråtna ögon. Ba
da tärdes av samma svårmod, båda 
sörjde över sin härjade ungdom. A il-
ken var då Felicettas hemlighet? 
Ingen visste det. Mera tystlåten och 
reserverad än väninnan, förtrodde 
hon sig ej åt någon annan än Giova

nella. 
Deras närvaro gav en allvarligare 

prägel åt syföreningen. Alla flic
korna, som sutto där böjda över sin 
sömnad började tänka på sina sor
ger och bekymmer. Tekla Bran-
caccio på sin ojämna strid med sin 
alltid segrande rival, Giulia Capece 
på sin skönhet, som samlade en så
dan skara beundrare omkring henne, 
men som ännu ej kunnat förskaffa 
henne en make med 200,000 lire i 
ränta. Chiarina Althan på den lätt
sinniga och själlösa umgängeskrets, 
där hennes intelligens höll på att för
kvävas. Elfrida Kapnist tänkte på 
sin fattigdom, som ofta nödgade 
henne att utsätta sig för grymma 
förödmjukelser, Angiolina Cantelmo 
på det olycksöde, som vilade över 
hennes släkt. Anna Doria på sin 
sorgliga, tröstlösa existens, Eva Mu-
scettola på sin otillfredsställda läng
tan att få älska och älskas, gräns
löst, oändligt. Endast de två Sanni-
candrarna voro nöjda och belåtna: 
de hade fått lov att gå ocli prome
nera vid Rivieran på eftermiddagen 
med pappa och mamma. Olga Ba
riatine var innerligt lycklig, hon 
som så länge och varmt hade älskat 
Massimo Daun och nu fått belöning 
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Sänd Eder Tvätt till 
Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 
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Eleganta men ändock 
billiga 

Dam- Väskor ingå i 
nedanstående serie: 

»SYLVA». Svart moiréväska 
med vitt atlasfoder; 2:ne 
fack och spegel 5 

»ANNITA». Väska i kulört 
mocca och skinn, siden- Cnr. 
foder och spegel ^ 

»CLEO». Brocad - Väska, si-
denfodrad, 4 fack, portmonnä. 
Pinnes i en mångfald 
olika färger y 

»KRM. A.-8. 

säregnaste kustlandskap skulle få 
skövlat just det som på en gång ut
gör dess största skönhet och egen
domlighet, nämligen den av havet 
slipade klippkonturen verkar i hög
sta grad beklämmande, och man 
måste därför hoppas att det skall 
lyckas Sveriges naturskyddsvänner 

,att i god tid få fram den äskade 
lagstiftningen. 

En publikation som "Svensk 
Natur" har en stor uppgift att fylla, 
och vi vädja därför till allmänheten 
att genom medlemskap i föreningen 
eller förvärvande av årsskriften stöd
ja dess vackra arbete. Samtidigt rikta 
vi en vädjan till alla att genom eget 
föredöme och inflytande söka bidra
ga till skyddet av naturen — vår 
bäste läkare och vän. Vandalise
ringar förekomma och en av dessa, 
som på sistone väckt allvarliga be
kymmer är den skövling av det 
unga furubeståndet som pågår i 
stadens skogsplanteringar mellan 
Delsjön och Surte. Vare sig det 
är förvärvsbegäret eller rena 
tanklösheten som här utövar otill-
låtna eller otillbörliga ingrepp i all
män egendom, är det lika bekla
gansvärt. Och det gäller för alla 
vänner och älskare av naturen att be
kämpa denna skövlingsanda och slå 
en vakt kring de värden, som utgöra 
ett av vårt vackra lands största 
rikedom. 

Huru mycket bättre är det icke 
att gråta av glädje än att glädja sig, 
när andra gråta. 

W. Shakespeare. 

Att gå med gråa, glanslösa, illa putsade skodon strider mot 
nutidsmänniskans krav på ett vårdat yttre. Varje modern 
människa använder till skoputsen marknadens i varje avseende 

absolut överlägsna fabrikat 

VIKING Högglans Skokräm 

pressen och allmän
heten 

eller 

Ryktet går* . • . 
Från allmänhetens sida klagas of

ta över pressens ovederhäftighet. Nä
stan vid varje relaterande av ett hän
delseförlopp kan en och annan initie
rad intyga någon detaljs oriktighet. 
En eldsvåda, exempelvis utbröt icke 
såsom det angives i tidningen på vin
den ii tan i tredje våningen. Herr Gu
stafsson kom icke in i firman X. Y. 
Z. år 1901 som Dagsnyheterna upp
ger utan först 1902. Vid senaste 
mordet uppe i Norrland vet hela 
grannskapet att den mördade föll 
utanför tröskeln. Men den alltid 
slarviga och ovederhäftiga pressen 
säger naturligtvis att han fallit in
nanför. 

Dylika detaljer uppröra allmänhe
ten. Pressen borde verkligen göra 
sig litet bättre underrättad! Men om 
allmänheten det minsta övertänker 
sak-en skall den snart inse hur omöj
ligt det är för pressen att vad al'la 
tillfällen .införskaffa några upplys
ningar, alls, så mycket mindre då ga
rantier för lämnade meddelandens 
absoluta vederhäftighet. 

Den, som arbetat i faciket, vet med 
vilka svårigheter det är förknippat. 
Det ligger ju i öppen dag att tidnin
gens representanter ej personligen 
kunna närvara vid alla de oförutsed
da händelser och olyckor som dag
ligen inträffa landet runt. En hel 
del upplysningar måste, isynnerhet 
vid brådskande tillfällen, per telefon, 
telegraf m. m. inhämtas ur tillgäng
liga källor och mycket ofta under 
sådana förhållanden att det är omöj
ligt aitt närmare undersöka uppgif-
J ernås vederhäftighet. Här såsom 
överallt annorstädes måste det byg
gas på förtroendet. Man bör ju för
utsätta att en person på platsen, isom 
följt händelseförloppet och ställt sig 
som meddelare har isatt sig in i vad 
saken gäller. Men även denne kan 
ju å sin sida ha blivit förvillad, då 
det ej är säkert att jÄt den person, 
soim besitter kompetensen att medde
la samtidigt gynnats med fördelen 
att vid en händelses utspelande vara 
den förste i den långa kädja.n Ryk
tet går... 

Svårare kan det däremot tyckas 
vara att förklara felaktiga persona
lia. För en pressens medarbetare är 
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det emellertid ingen hemlighet, hur 
dylilkia kunna uppstå. Det ifinns per
soner, som vid direkt förfrågan knap
past kunna uppge sitt eget födelseår. 
Och gäller det därtill en hel del an
dra årtal, såsom för examina, befor
dringar o. d. minns ofta personen i 
fråga isjälv ingenting. Han isöker 
hjälp hos sina närmaste, som heller 
ingenting veta eller söker efter gamla 
papper och betyg, som han för till
fället omöjligen kan finna. Och för 
att komma' ifrån saken är det möj
ligt att han uppger ide antagliga år
tal, soim pressen, då den erhåller dem 
ur direkt källa godtager såsom de 
riktiga. Men upptäckes det seder
mera att de äro felaktiga — då ve 
pressen! Vederbörande gör sig ge
nast påmint. Han kan icke förstå, 
ja, det förvånar honom i högsta 
grad, att en tidning ej kunnat taga 
ordentligt, reda på alla de data om 
honom, som han själv icke kunnat 
lämna! Han har ju stå mycket an
nat att tänlka på, men en tidning (som 
existerar uteslutande för denna upp
gift!) borde ha bättre reda på sig! 

En annan olägenhet, mindre känn
bar i de stora än i de små samhäl
lena, är allmänhetens obenägenhet 
att i vissa fall lämnia pressen upp
gifter. Man ställer sig avvisande, 
ovänlig, ja, rent av ohövlig mot den 
av pressen utsände, betraktande ho
nom som en person, vilken Iblandar 
sig i ho,nom ovidkommande ting. 
Härvid har icke fällan hänt att ett 
av pressen med intresse omfattat fö
retag genom en enskild persons kort
synthet mist ett värdefullt handtag. 
I de stora, samhällena händer det 
väl dock sällan i våra dagar att pres
sen betraktas eller behandlas som en 
inträngling. Där har man för länge 
sedan vaknat upp till medvetande om 
makten och betydelsen hos desisa pap
persdrakar, som dagligen kastas ut 
bland allmänheten för att forma dess 
åsikter och intressen. 

Bland drifter ljuvast kärleken du 
du tänker. 

— Det veta ock de blinda och de 
döva — 

Men jag mig lärt, sen jag fått livet 
pröva, 

Att äkta vänskap större hugnad 
äkänker. 

A. v. Platen. 

Bliv AGENT i THE 
20 % provision. 

Försäljning till allmänheten direkt 
från lager. Priskurant och kvalitetpro
ver gratis. Referenser erfordras. Svar 
till »Lönande agentur» Annons-Krantz, 
Göteborg. 

Ämna ni er söder ut? I så fall 
fästa vi er uppmärksamhet på en 
annons i dagens tidning "Våren vid 
Bodensjön". Många äro de som vil
ja tillbringa semestern utomlands 
men okända med förhållandena veta 
de icke vart de skola styra kosan. 
Är det fråga om ungdomar är man 
också rädd att de skola råka i rövar
händer. I detta 1'all råder absolut 
trygghet på alla områden. Bakom 
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" Haus Koblick" står en dam av 
god göteborgsfamilj. fru Koblick, 
dotter till apotekare J. G. Loberg. 
Herrskapet K. äger en stor vacker 
villa vid Bodensjön. Den ligger i 
en präktig fruktträdgård med 
massor av blomstersängar. Bakom 
utbreder sig vidsträckt bok- och fu
ruskog med härliga promenadvägar. 
På andra sidan resa sig de majestä
tiska schweizeralperna. Villaområ
det sträcker sig ända ner till sjön 
med dess inbjudande badstrand. 
Trakten är skön och underbar med 
gamla slott och kyrkor, ålderdom
liga små städer och byar. Då se
mesterfirare även bruka ha andra 
önskningar än sådana som ansluta 
sig till naturens fägring, tillägga 
vi, att "Haus Koblick" icke håller 
det for oss svenskar något tunga 
och underliga tyska bordet utan ett 
äkta svenskt med härlig husmans
kost, i vilken denna sydländska 
trakts alla härligheter i fråga om 
grönsaker och frukter rikligt ingå. 

För dem som, icke nöjda med 
ovanstående uppriktiga lovsång, 
önska särskilda referenser ha vi i 
beredskap ett så gott namn som 
Fru Frigga Carlberg, Råsunda. 

Endast den kan härska som för
står att tjäna, 

C. K. F. Molbeck. 

Hr la JVIjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

för sin trofasthet. Och Maria Gulli-
Pausania var odelat nöjd med sin 
lott, därför att en avkomling av det 
sicilianska kungahuset inte kunde 
vara annat. 

— Gud sig förbarme! ropade Eu
genia d'Aragona, som nu kom in och 
kastade hatten i luften. Sitter ni 
och grubblar över "i Quattro Novissi-
mi",*) flickor? Håller ni på att 
göra bot för era synder? Ska vi 
sätta oss och gråta tillsammans alli
hop? Ack, Eva, Eva, vad har du 
ställt till? 

— Bara någonting bra, kära du, 
vi arbetar. 

— Men ni kommer att ta livet av 
er genom er arbetsamhet. Ämnar 
ni förstöra lungor, ögon och fingrar? 
Ni får spleen av all denna sömnad! 
Ungarna blir nog väl klädda, men 
det här kommér att döda någon av 
er, det är jag viss på. 

Hon kastade sig på en stol, lade 
det ena benet över det andra och 
ryckte arbetet ur händerna på An-
giolina Cantelmo. 

*) De 4 saker som vänta människan — 
enl. kat. teologien — död, dom, dödsrike 
och paradis. 

— Också du, lilla nunna? Men 
varför ger ni inte pengar, mycket 
pengar, åt de där ungarna i stället 
för att sy ihjäl er? Jag ska skicka 
dig tusen lire till dina babies, Eva 
lilla, om du låter bli att sy på det 
där stora lärftstycket. Kasta bort 
det, Evuccia, kasta bort det! Brukar 
förnäma flickor sy, tycker du? Jag 
kan inte. 

—• Det var märkvärdigt, anmärkte 
Anna Doria spydigt. 

Eugenia d'Aragona, som förde 
med sig 60 millioner i hemgift, som 
var en ättling av tre förenade ad
liga släkter, Aragona, Ognatte, 
Mexiko, som hade stora gods både i 
Europa och Amerika, och som var 
besläktad med Bourbonerna i Spa
nien och huset Orléans i Frankrike, 
var dotter till en hertig d'Aragona 
och en sömmerska. Den vackra och 
godhjärtade hertiginnan d'Aragona 
som själv var ofruktsam, som dyr
kade sin man, och som såg, att den 
ofantliga förmögenheten skulle slö
sas bort till ingen glädje, då den ef
ter makarnas död komme i händerna 
på ovärdiga släktingar, hade själv fö
reslagit mannen att erkänna och 

adoptera den fattiga sömmerskans 
dotter. Och den f. d. "gatungen" 
hade blivit upphöjd nästan som på en 
tron, bars på händerna av fadern och 
var förunderligt älskad även av 
adoptivmodern. Hon hade bibehål
lit en osminkad enkelhet i sättet, som 
ingen engelsk guvernant kunnat 
förändra, en bullrande glättighet och 
godlynthet, hade tillägnat sig den 
sorglösa slösaktigheten hos personer, 
som inte behöva tänka på att begrän
sa sina utgifter, och för sin börd 
skämdes hon ej. Anna Dorias lilla 
snärt kom henne att skratta på sitt 
friska sätt. 

— Flickor, tänk om vi skulle fara 
hem till mig allesammans och äta 
frukost? Strunta i de där skjortlösa 
barnungarna nu, kom bara! Vi ska 
säga åt mamma, att hon skickar er 
hundra färdigsydda skjortor för de
ras räkning i stället. Jag har några 
nya klänningar hemma, som jag må
ste visa er, och en markatta, som 
jag har köpt. Eva, tala om för de 
här dygdemönstren, att jag har en 
vagn utanför, som rymmer fem av 
oss, och din, Eva, rymmer också 
fem, det är väl utmärkt. Maria, din 

är, förstås, här, du färdas ju aldrig 
annat än i vagn, du är spansk, så 
det förslår. Det är ni med på alli
hop, inte sant; folk kommer att ta 
oss för en skolklass på utflykt. 

Och för att tysta ned alla invänd
ningar kastade hon sig om halsen på 
Chiarina Althan, valsade omkring ett 
varv med Eva, kysste Olga Baria-
tine fyra gånger och vände upp och 
ned på arbetskorgarne; och så smitt
sam var hennes okonstlade livlighet, 
så ungdomsfrisk hennes munterhet, 
att det var som om en solglimt lyst 
in i alla hjärtan, och de dystra mi
nerna voro som bortblåsta. 

(Forts). 

GYNNA VÅRA 

ANNONSÖRER 

medelst inköp! 

Rjälpare. 

Livet är visst ingen lek, men det 
finns dock en hel del saker och ting 
som kunna göra det lättare och min
dre besvärligt. Just nu tänka vi 
på "Meta". Detta utomordentliga 
bränsle en miniature behöver ingen 
puff. Det omnämnes icke heller 
nu för att glädja fabrikanten och 
försäljarne utan som en tjänst till 
vår kvinnliga läsekrets, som står i 
begrepp att flytta ut på landet eller 
till kusten, eller ämnar sig ut på 
semesterresor. Vad vi vilja säga är: 
Avskeda den röda illaluktande eld
farliga denaturerade spriten och 
den ohygglighet som kallas "torr
sprit" och ersätt den med "Meta", 
det torra, osmältbara, renliga, lätt
hanterliga kritvita bränslet, som 
icke osar, icke sotar, icke exploderar 
och som ögonblickligen är redo att 
stå er till tjänst och att- sedan slock
na iskallt. 

Till "Meta" hör en del prydliga 
apparater bl. a. en frisérlampa, vil
ken även kan användas som minia
tyrspis för kokning av 'tévatten och 
om det är så lyckligt ställt att det 
finns en herre i huset, för rakvat
ten. För babyns mjölk finns en 
särskild självreglerande sinnrik li
ten kokapparat. Resestrykjärnet 
som hör ihop med frisérlampan, är 
ägnad att befria kvinnosinnet från 
den plågsamma tanken på reskoffer
tens skrynkliga innehåll. Ett par 
strykningar med det lätt värmda 
Metajärnet och allt är fräscht igen! 

Fly tvister, ty vinner du målet 
också 

Ej köps igen 
Med guld, vad du ofta förlorar 

därpå: 
En trofast vän 

C. F. Dahlgren. 
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Tapeter 
Platsens största urval i nyaste så

väl som i gamla återupptagna möns
ter. 
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svenska och utländska fabriker 
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Carlstedts Realskola 
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Sex realklasser och tre förberedande. An-
mäln. av nya elever, gossar och flickor 
dagl. 11—12 f. m. 

ESTER LUNDHOLM 
Föreståndarinna. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson. 
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Kvinnornas Tidning 
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NI ÖNSKAR 
en elegant, modern men bekväm sko 
till dagens lägsta pris. Bese 

"IQ SödratLarmgatan lo. 

BREVLÅDA. 
Lycklig moder. Yi deltaga av 

hjärtat i Eder stora glädje. Efter
frågade nr, kan ännu erhållas i ön
skade exemplar. 

U—g A—n. Vid genomläsning
en trodde vi först att opuset var ett 
utdrag från en kommunalstämma 
och blevo sedan helt förvånade över 
att det slutade som en novell. Tack 
för välmeningen, men får återhäm
tas. 

Betty. Vänd Er till en fastig
hetsbyrå. Där vet man allt i denna 
fråga. 

1 olaga tid. Som Ni tydligen ej 
kan bo på båda platserna och lag-
ligen ej kan komma ifrån någondera 
sedan kontrakt skrivits, råda vi Er 
att vänta med detta tills nu bin
dande avtal eventuellt blir ordnat 
på godvillighetens väg. I annat fall 
händer det lätt att Ni hoppar ur 
askan i elden. 

E. B—s. Det torde vara försent 
i år. men vi äro mycket hågade att. 
till ett kommande återupptaga för
slaget. 

M .D—II. Om det bara icke vore 
så hopplöst negativt. Det gör ingea 
människa glad att möta en sanning 
som mer än allt annat verkar enögd.. 

sv. 

Otacksamhet är alltid ett slag» 
aghet. Jag har aldrig sett, att 

ga människor varit otacksam-dukti 
ma. 

J. W. von Goethe. 

Meta Frisérlampa "Terna" 

iimnn 

C.101 

Eldas med Meta tabletter, vilket bränsle i motsats till den. sprit och 
är absolut ofarligt. Meta kan icke explodera och flyter icke ut, osmä 

Meta värmer dessutom mera än sprit och är ytterst renligt o. bekvämt. ^ 
Lågan regleras medelst hävarmen (se pilen på avbildningen), vilket B 

Meta Frisérlampa är bränslebesparande. • ... n gom 

Meta Frisérlampa användes även för uppvärmning av Meta Resestiy "Jal ' 
är mycket praktiskt och behändigt hemma och speciellt på resoi 01 ^ 
brådskande arbeten. Det uppvärmes med en Metatablett och haller värmen 

Till salu i parfym- & kemikalieaffärer m. fl. 

META=BRÄNSLE AKTIEBOLAG, GÖTEBORG. 
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INNEHÅLL. 
„„„dskrönika i sammandrag 
1 j|jg nSd. Av Marie-Louise Ingeman. 

"aria Nordenfelt. 

«turne. Av Crayon. 
fruarna öuttig. Av Kagna Peters. 

Här och Där. 
Jktenskapets urartning. 
Arbete med oro. Av Elin Eilerz. 

\attens mystik. Av Edith MacMillan-

Vi och våra nerver. 
jjgt levande skelettet. 
\unnan. Boman av Matilde Serao. 

Utlandshrönika 
i sammandrag. 

Förhållandet mellan Tyskland 
och Frankrike-England, som den 
senaste tiden företett en viss ljus
ning, synes äter på väg att för
sämras. De båda sistnämnda län
derna ha ännu icke kunnat enas 
om noten till Tyskland angående 
dess avrusftningsförsummelser. 
Frankrike uppställer krav som 
England finner överdrivna. Noten 
tor under allt detta icke skriven, 
Tyskland får icke veta vad det 
försummat och kan icke gottgöra 
försummelserna, vilket är förut
sättningen för att Kölnzonen ut
rymmes. Denna utrymning skul
le, enligt Versaillesfreden, ha ägt 
ram för mer än fyra månader se
dan. Man förstår att Frankrike 
ide vill, att Kölnzonen kommer i 
tyskarnes händer, och skall göra 
allt för att förhindra att så sker. 
Men vilka känslor skall väl detta 
framkalla hos det tyska folket? 
Även säkerhetsfrågan synes olös
lig. Frankrike fordrar, att Tysk
lands nuvarande så orättvist till
yxade gränser i öster och sydost 
skola, för evigt fastlåsas, ett krav 
som Tyskland öppet och bestämt 
tillbakavisar. Under det att Eng
land medger, att den tyska ost
gränsen behöver rättas till, stäl
ler sig Italien på Frankrikes sida, 
"är det gäller ett förbud för Ös
terrikes anslutning till Tyskland. 

Skola väl dessa motstridiga vil
jor kunna godvilligt enas? Eller 
skall ur denna splittring till sist 
uppstå ett nytt världskrig? Med
larens svåra, kanske hopplöst svå-
ra roll utföres av England. 

Den tyske utrikesministern Stre-
se®ann har i riksdagen hållit ett 
stort utrikespolitiskt tal, präglat 
"ästan av den gamla tyska kraf-
ten och självkänslan. Den tid är 
tydligen förbi, då ententemakter-

kunde diktera sin vilja för 
Tyskland. 

frågan om de europeiska krigs-
guiderna har åter blivit aktuell. 
' S. A., hela världens fordrings

ägare, begär betalning av Frank
rike och för att möta detta krav 
lks°m ett liknande från England, 
Rätter nu Frankrike sina utfat-
lga gäldenärer, Italien, Rumäni-

Çri' Tjeckoslovakien och Jugosla
ven. 

Egypten har gått med på till-
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HndUg nöd 
Av MABIE-LOUISE INGEMAN. 

Andlig nöd! 
Existerar det verkligen något så

dant i vår upplysta tid eller är ut
trycket endast ett tomt prat? 

För att kunna lämna svaret mås
te man lia upplevat ett förgånget 
tidsskede och dock icke stå främ
mande för det nuvarande. Ung
domen förstår det icke. Dess ut
veckling sammanfaller med den nya 
tiden och den vet icke av något an
nat. Den har i skola och hem fost
rats att se med nykter och praktisk 
blick på livet — att med andra ord 
draga nytta av de vuxnas erfaren
heter att idealitet och praktisk för
kovran icke ha nytta av varandras 
sällskap. 

En äldre generation däremot för
står att tiderna förändrats, beklagar, 
det måhända för egen del. men vill 
icke att barnen skola försvagas i 
existenskampen genom .ett upptag
ande av deras egna föråldrade ideal. 
De inse att det icke längre finns 
något rum i världen för dem — de 
minnas vad de själva lidit för deras 
skull och vilja ställa upp sin av
komma på stadiga ben, med för det 
praktiska livet rustade sinnen och 
blicken riktad mot uppnåeliga. mål. 

Och .så har det inträffat att 
mänskligheten liksom motståndslust 
låtit en ny tid rasera de gamla idea
len och resa sina egna gudar över 

deras spillror. 
Göra dessa nya gudar människor

na lyckligare än deras gamla ideal t 
Ännu har man icke fått bekräftel
sen, snarare tvärtom. Om det för
gångna utmärkte sig för gemensam 
strävan till en upplysning och sam-

sättandet av en italiensk-egyptisk 
delegation, som skall fastställa Li
byens gräns. Italien begär av E~ 
gypten Jarabuoasen, en del av det 
vederlag, som England lovade Ita
lien för att det under kriget svek 
trippelalliansen och förrädiskt 
vände sina vapen mot de gamla 
bundsförvanterna Tyskland och 
Österrike. Egypten har icke känt 
sig bundet av detta engelska löfte 

men har nu, tydligen med tjänli
ga medel, tvingats till lydnad. Den 
omstridda oasen har stor strate

gisk betydelse med hänsyn till I-
taliens nordafrikanska besittning 

Cyrenaica och dennas utvidgning. 
Hur kriget mellan fransmännen 

i Marocko och Abdel-Krim utveck
lar sig är höljt i dunkel. Frans
männen telegrafera segrar, men 

det gjorde också spanjorerna när 
Abdel-Krim slog dem. 

Från Moskva meddelas att man 
där tror på en förestående världs
revolution. De kommunistiska 
kamporganisationerna hålla på att 
samlas bakom de socialdemokra
tiska fackföreningarnes skydds

vall. 

hörighet, .vari individen av upp
höjda motiv offrade sig för tjänaii-
dets och givandets glädje, känne
tecknas den nya tiden av helt an
dra drag. I våra dagar begagnas 
sammanslutningen endast som ett 
medel att splittra och försvaga hel
heten och individen uppgår däri — 
icke av behov att tjäna och giva 
utan enbart i syfte att för egen del 
vinna större möjligheter i existens
kampen. 

Den mildring, utjämning, rymd 
religion . och kultur åstadkomma i 
ett människosinne, och som för en
dast- ett par decennier sedan ansågs 
•såsom högsta målet för mänskligt 
strävande har i vår tid icke ring
aste betydelse. Man frågar sig icke 
längre vad en människa är, utan 
blott vad hon har eller kan bli — 
i befordringshänseende. 

Med sådan fakta för ögonen är det 
icke underligt att våra dagars ung
dom står alldeles främmande och 
oförstående för varje art av idealitet 
och intresse, som icke rent praktiskt 
kan gagna dem. Den förstår att flit, 
ambition, uthållighet äro nyttiga 
att odla emedan de hjälpa dem till 
högre betyg, större kunskaper, bätt
re avlönade befattningar. Men ville 
man klargöra för den att det också 
finns något som heter samvete och 
håg, något som i det ena fallet kan 
hindra en person att välja en bana 
som hans förmåga öppnar för ho
nom, och i det andra att stöta ifrån 
isig en förmånlig befattning för en 
vansklig och riskfylld uppgift skul
le den icke längre kunna följa med. 

Och här finns en skillnad mellan 
tidens ungdom och tidens männis
kor över huvud och ungdomen och 
människorna för endast ett tjugu
tal år sedan. Och i denna skillnad 
ligger i viss mån hela väsensolik-
heten mellan vår tid och den gång
na. Den senare tog sikte på män
niskan, den förra inriktar hela sitt 

intresse på tingen. 
Vad man då längtade efter var 

personligheten, representanten för 
mänsklighetens alla intressen, giva
ren och förkunnaren av kärlekens 
evangelium. "Vad man nu atrar är 
tingen, och den störste individen i 
massan är den störste egoisten, som 
förmår att roffa åt sig största an-
parten. Han, förkunnaren av ego
ismens lag och tingens betydelse är 
det lämpliga och tidsenliga idealet 
för en massa, vars varje del som 
motto över sin intressesfär satt or
den: det som gagnar mig, gör jag. 

Mot denna bakgrund är det lätt 
att förstå de flesta av tidens före
teelser. Varför ha vi plötsligt hem
sökts av denna maskinella dans, 
denna oartikulerade konst, dessa 
dåraktiga moder, denna enorma in
dustri i sensationer, ohyggligheter, 

andligt snusk? 
Därför att själva den ursprung

liga inspirationskällan — det evigt 
mänskliga — håller på att torka ut. 
Till och med plantan på marken 
behöver, förutom gynnsam jordmån, 
även ljuset från en solmättad rymd. 
det uppfriskande rägnet från ett 
givmilt moln för att kunna utveck
las till sin högsta skönhet och yp
pighet. Och det som för sinne
världen är lag blir det även för idé
världen. I naturen är lämnat ett 
minst lika stort rum åt skönheten 
och givandet som nyttan och tagan
det. En uteslutande för nyttan in
rättad natur skulle hos oss icke för
må att väcka något annat än djuret 
som tillgodogjorde sig den. En ute
slutande för praktiska och nyttiga 
ändamål inrättad värld skulle på 
samma sätt framlocka, blott de rent 
primitiva upphållelsedrifterna. Vi 
skulle bli hårda, förhärdade, hän
synslösa egoister, farliga för var
andra. Poesien över livet skulle för
svinna, glädjen dö ut. 

Låtom oss tänka oss ett landskap, 
där varje tumsbredd mark tillvara
tagits för nyttan. Skogen avspär
rad under avverkning för bränsle, 
bergen för stensprängning, marken 
en enda köksträdgård, sjön en be
lamrad fiskeplats. Säkerligen skul
le ett ekonomiskt välstånd hastigt 
uppblomstra på en sådan plats. Men 
hur skulle det gå med människorna 
själva? Skulle de icke till slut fyl
las med verklig leda vid åsynen av 
detta praktiskt välordnade samhälle 
som gav dem allt i överflöd utom 
skönhet och vila? Skulle de icke 
bli sjuka av längtan efter blomman
de ängar, stilla sjöar och orörda sko
gar i vilkas djup traist och näkter
gal trolskt hördes drilla? Jo säkert. 
Vad ville de icke ge__av sitt materi
ella överflöd om de blott kunde få 
känna rosor och jasminer dofta än 
en gång från onyttiga stånd och 

buskar. 
Våra dagars människor sträva 

allt vad de orka. att förvandla våra 
samhällen till dylika nyttans ex-
ploationsfält. Det nyttiga, prak
tiska, materiellt användbara är det 
enda som går i marknaden. Alla 
andra värden skjutas åt sidan i tro 
att de sköta sig ändå och ligga be
redda att taga, om man någon gång 
får tid att intressera sig för dem. 
Men nu hinner man icke, nu ha.r 
man viktigare sa'ker att tänka på. 
Och man märker icke hur under 
tiden andarna tystna överallt i lan
den, hur bryggorna rivas upp mel
lan själ och själ, paradisets portar 

sluta sig. 
Dock allt det där betyder ingen

ting så länge systemet fungerar. 
Men system nötas ut, och människor 
förbli sig evigt lika. En dag skola 
de vakna upp till medvetande om 
sin andliga misär. En djup otill-
fredställelse skall gripa dem. De 
skola ända intill märgen känna sitt 

armod. 
Och då kan det ju hända att nå

gon ny dåre, med en ny och dår
aktig tro på deras vilja än en gång 
skall få paradisets portar att öppna 

sig för dem med sin sang. 

JVIana JNordcnfclt 
65 år. 

MARIA NOKDENFELT. 

Fröken Maria Nordenfelt, före
ståndarinna för det högre handar-
betslärarinneseminarium i Göteborg 
som bär hennes namn, fyller den 29 
inevarande månad 65 år. 

Född i Göteborg som dotter till 
kamreraren vid Älvsborgs m. fl. 
läns hypoteksförening E. J. Nor
denfelt, ägnade hon sig efter att ha 
genomgått Nya elementarläroverket 
f. flickor åt studier i språk och 
konsthistoria, dels i hemstaden, dels 
i London. Håg och fallenhet kal
lade henne emellertid snart till det 
verksamhetsområde, den kvinnliga 
slöjden, där hon sedan som lärarin
na och chef för en stor undervis
ningsanstalt kommit att utföra ett 
så betydande och högt skattat ar
bete. 

Man har, särskilt tidigare, an
märkt på att kvinnorna inom arbets
livet ofta gå allför lätt rustade till 
sina uppgifter. Fröken Nordenfelt 
faller icke under denna regel. Man 
stämmes till verklig beundran, då 
man av tillgängliga biografiska da
ta ser hur metodiskt och grundligt 
hon gått tillväga för att förvärva 
den högsta kompetens. Man för
står att bakom denna osparda möda, 
all denna offrade tid och dessa stora 
vidkända kostnader för yrkesutbild
ningen legat levande" intresse och 
varm hängivenhet för den valda 
livsuppgiften. 

Sedan fröken Nordenfelt tillvara
tagit de utbildningsmöjligheter vårt 
eget land erbjöd, har hon bedrivit 
försatta studier utomlands som hos-
pitant vid de förnämsta fackskolor 
i Tyskland, Österrike, Belgien, 
Schweitz och England samt i våra 
grannländer. 

Från 1890 knöts hon som hand-
arbetslärarinna till olika skolor i 
Göteborg och västra Sverige samt 
anordnade under en följd av år 
privata handarbetslärarinnekurser. 
Därifrån och till upprättandet av en 
egen undervisningsanstalt var steget 
icke långt. År 1901 grundlade hon 
Maria Nordenfelts högre lärarinne
seminarium i Göteborg samt 190 i 
Maria Nordenfelts kvinnliga yrkes
skola, vilka båda åtnjuta statsunder
stöd och den sistnämnda även kom
munalt understöd. 

Seminariet, som meddelar av k. 
maj :t godkänd handarbetslärarinne-
utbildning, omfattar en högre hand-
arbetslärarinnekurs och en hem-
slöjdslärarinnekurs. Skolan för 
kvinnlig yrkesutbildning meddelar 
textil lärlings- och yrkesutbildning 
efter av skolöverstyrelsen fastställda 
kursplaner och reglemente. Under
visningen omfattar fortbildnings
kurs för handarbetslärarinnor, full

ständig lärlingsutbildning i söm
nadsyrket samt specialkurser och 
fortbildningskurser i linnesöm, 
klädsöm, tillskärning, fackteckning, 
konstnärligt handarbete och vävnad. 
Den stegrade anslutningen av elever 
vittnar om det förtroende de båda 
undervisningsanstalterna under frö
ken Nordenfelts sakkunniga ledning 
vunnit. Medaljer och diplom hava 
vunnits vid utställningar i Göte
borg, Stockholm, Lund och Chicago. 

En rad av förtroendeuppdrag ha
va tillfallit fröken Nordenfelt. Hon 
är sålunda bl. a. medlem av styrel
sen för Sv. slöjdlärarinneföreningen 
sedan dess stiftande 1907 och ordf. 
i dess göteborgskrets sedan dess bil
dande 1920. Inspektris , vid Möln
dals folkskolors slöjdundervisning, 
ledamot av Mölndals arbetslöshets-
kommitté 191.7—18 samt prisdom
are vid Bohuslänska hemslöjdsut
ställningen åren 1922—24. 

Det är ett omfattande och gag
nande arbete i den kvinnliga ung
domens tjänst fröken Nordenfelt 
kan se tillbaka på. Så litet beaktad 
som den kvinnnliga slöjden tidigare 
varit både inom det svenska skol
väsende1"/och av allmänna meningen 
har, det förstår man, detta arbete 
icke varit lätt. För en natur så 
målmedveten och uthållig som frö
ken Nordenfelt hava helt säkert de 
svårigheter, som rest sig, aldrig för
mått nedstämma modet. Och nu se
dan de lyckligt övervunnits måste 
hågkomsten av dem skänka ökad 
sötma åt den vunna ståtliga arbets-
segern. 

Vår tids människor överhölja sig 
så tidigt och så rikt med glädjens 
rosor, att det till slut icke finnes 
något annat kvar för dem än tör-
nena. 

Jean Paul. 

Vad är en idealstat? — Den stat, 
där en oförrätt mot den ringaste 
medborgare, anses som en oförrätt 
emot alla. 

Solon. 

* 

Att vänta ett nöje är ock ett nöje. 

G. L. Lessing. 

DRICK FRIMÄRKS THE jà n rliqe" 

if. 
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