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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 

K V A L I 1 E E R  
a mönsterurval Linoleum-Mattor A

St5r1t 
xxmx Paläg'g'ning' utföres av fackmän under garanti. 
™ ^ Fernissa, Bonvax, Golvmoppar & Olja m. m. 

A.-B. CARL JOHNSSON - Kungstorget 

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. 
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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. 

//CIDUNA 

l 
Frukt- & 
Konfektyraffär 

VASAGATAN 38 (mitt emot 
HÖGSKOLAN - Tel. 18623. 
REKOMMENDERAS 

Tapeter 
Platsens största urval i nyaste så

väl som i gamla återupptagna möns
ter. 

Ensamförsäljare för ledande 
svenska och utländska fabriker 

i.-B. Engelska Tapetmagasinet 
Vestra Hamngatan 22, Göteborg. 
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Carlstedts Realskola 
KUNG SPORTS A VEN YEN 1. Tel. 378. 
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. 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderata priser-
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 24241. 
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Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på t i d n i n g e n s  

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070 

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-

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. *12 år Kr. 3: 50. år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

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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iîocturnc. 
Det är högsommarvärme fastän 

dagen ännu hör våren till. Växtlig
heten i de av höga husrader inra
made parkerna utvecklar sig med 
tropisk snabbhet. Trädkronorna, 
nyss spädlövade och glesa, ha 
svällt ut och tillsammans till ett 
grönt ändlöst valv, under vilket 
skuggan och svalkan vila. Kastan
jerna ha redan tänt sina vita ljus 
och i morgon skola syrén och guld-
rägn slå ut i blom. 

Det är kväll, och skymningen 
drager långsamt in under det höga 
lövvalvet. 

På parkgångarne röra sig ännu 
promenerande eller sent hemvän-
dande. På alla dessa otaliga park
soffor som stå på korta avstånd 
sitta människor. På de flesta ett tätt 
sammanslutet par, alla ur arbetare-
klassen. Ingen sätter sig bredvid 
dem. Man ser flyktigt på dem och 
och sedan med höjda ögonbryn upp 
i trädkronorna eller åt sidan. 

Det är älskande par och dem be
traktar man icke. Kanske förargar 
man sig på dem för,att de så här 
exponera sina känslor. Men det 
ligger helt säkert ingen oblyghet i 
deras handlingssätt. De ha ingen
ting att dölja. De söka icke stäng
da kamrar utan den bit imiterad 
natur som storstaden ger dem. Om 
de bott vid kusten skulle de nu sut
tit hand i hand nere vid stranden 
med den allvarliga blicken mot sol
nedgången. 

Men om vi inte reta oss på dem, 
så förundra vi oss med visshet över 
dem . Den blick vi gav dem liar i 
all sin flyktighet givit oss mycket 
att tänka på och förvånas över. 
Vad är det' dessa i sig själva så obe
tydliga människor, denne alldagli-
ge man denna intetsägande flicka, 
finna hos varandra som är värt 
härlek? 

Varför ha vi så svårt att tro på 
möjligheten av en skön, upphöjd 
och stor kärlekskänsla i den värld, 
där man bär billiga kläder, bor i 
hyreskaserner och icke läst synner
ligen mycket i böcker? 

Vad är det som rör sig i dessa 
unga bröst? Är det verkligen den 
mäktiga av beundran, trofasthet, 
dyrkan , offervilja, renhetsträngtan 
och outsäglig lycka sammansatta 
känsla, som vi i unga dagar kalla 
kärlek? 

•<É>-

^PÄRLOR 

JUVELER 
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Eller är det ett hetsigt, grovt 
och snart övergående sinnesrus, 
framkallat av vårens starka dryck? 

Med visshet icke! Efter år skola 
vi återse detta unga par ännu älsk
ande varandra. Han skall ha över
givit sin ungdoms fria vanor, dess 
orglösa liv i kamraters muntra lag 

för att i stället glatt och trofast 
bära familjeförsörjarens tunga bör
da. Hon skall icke längre tänka på 
jazz och granna kläder utan, i gam
malmodig och sliten dress, på de 
sina och deras lycka. Vi skola en 
dag sitta mitt emot dem i spårvag
nen och betrakta dem på det utvär-
tes sätt, som är vår vana, och åter 
skola vi undra över dem, undra över 
den hängivenhet och förtröstan med 
vilken hon ser upp i hans alldagliga 
åldrade ansikte och ännu mera över 
den varma innerliga blick med vil
ken han dröjer vid hennes i förtid 
bleka drag och insjunkna mun. 

Vi kunna utan tvekan tänka 
vackert om dem där de sitta tätt 
tillsammans på parkbänken. Det är 
verklig kärlek som fyller deras un
ga bröst och kärlekens högtidliga 
lycka. De vilja icke byta öde med 
någon. De ha lyfts upp ur sin ring
het, sin obetydlighet och blivit det 
högsta i livet för en annan männi
ska, den som för dem är för mer än 
någon annan skapad varelse, den 
enda. 

Crayon. 

Fruarna Guttig. 
Fru W. gav kaffebjudning. Tio 

damer hade sammanblåsts — alla 
obekanta för mig. 

— Du gör dig snart bekant med 
dem, sade fru W. i telefon. Ivom 
bara! 

Och jag gick. Anlände sist av 
alla, vilket är en nackdel, när man 
går att göra sig bekant med obe
kanta. 

Genom salongsdörren uppfångade 

jag en pittoresk tavla, vari ljusa 
armar och ljusa ben gjorde ett futu
ristiskt inslag. 

Fru W. förde in mig och pre
senterade: — Fröken Peters — fru 
Guttig. 

En dam reste -«ig. Hon var 
•smärt, slank, slätkamaid, bar ar m ad 
och ljusbent. Vi hälsade ceremoni
öst. 

Värdinnan förde vidare till nästa 
dam. Även hon var smärt, slank, 
slätkammad, bararmad och ljusbent, 
alldeles som den första. Det var 
omöjligt att se någon skillnad på 

En dåre jag den kalla må, 
Som sig av lyckan väiltar mera 
Än det att alltid hoppas få 
Och alltid kunna — resignera. 

W. Thistad. 

Vänner emellan bör man ej bliva 
stött för småsaker. 

J. B. V. Molière. 

Xranfrz. 
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JOHN A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

dem. Fru W. nämnde ett namn, 
men jag var för upptagen av likheten 
att höra vare sig det eller något av 
de övriga. Det föreföll mig som om 
jag oavbrutet hälsade på samma 
person i en mängd olika upplagor. 

När jag stod inför den tionde 
smärta, slanka, slätkammade, bar-
armåde och ljusbenta damen kände 
jag mig huvudyr som i -en orienta
lisk spegelsal, vars alla väggar åter
kasta samma bild. För mig voro de 
fru Guttig allesamman. 

Nu gällde det att hitta ur laby
rinten. Jag tog plats, avvaktande 
att. linjerna skulle klarna under 
samtalets gång. 

—• Vilket bedårande väder vi ha, 
sade en av de många fruarna Gut
tig. 

— ¥-ö-r-tjusande! svarade nio 
röster i korus. 

—• Nästan för varmt, sade jag 
för att på något sätt variera temat. 

Tio ögonpar med precis samma 
uttryck stannade på mina långa 
klänningsärmer, och tio stämmor sa
de med samma tonfall: 

— Tycker ni? 

Varefter en anförde: 

—• Det är väl härligt. 
Oc.h köiren inföll: 

— O ja. det är väl härligt! 

Jag nöp mig isakta i armen för 
att övertyga mig om att jag var 
vaken. Det hela föreföll mig som 
en bedräglig sinnesvilla. Förstulet 
gled min blick över samlingen. Alla 
öron buro örhängen, alla halsar vo
ro bara till en en viss punkt och 
alla huvuden tycktes behandlade av 
samma hårfrisörska. 

Mitt i mönstringen slogos dörrar
na till salen upp och värdinnan 
bjöd till bords. 

Tio fruar Guttig reste sig på tio 
par lackskor och tjugu ringprydda 
händer ströko fodralet slätt utefter 
tio slanka figurer, vilkas vänstra 
axlar voro någon centimeter mera 
uppskjutna än den högra. 

I salens mitt prunkade kaffebor
det, charmant dekorerat med blå och 
gula penseér och med en läcker 
spettkaka som en ljusgul korall i 
mitten. 

—• Be-dårande! ljöd idet unisont 
från kören omkring mig. 

Omöjligt att få den minsta lilla 
ledtråd! Jag passade på vid place
ringen att hastigt och omärkligt 
fråga värdinnan vem som var fru 
Guttig. 

— Hon sitter bredvid dig, svara
de fru W. lika hastigt och omärk
ligt tillbaka. 

Hon isatt alltså bredvid mig! Men 
bredvid mig satt två. Vem var 
vem? Jag såg på min granne till 
höger och jag såg på min granne 
till vänster. De voro precis lika
dana. Även om jag varit en kvinn
lig Sherlock Holmes skulle jag icke 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Ede>-> så annon-
sera det i 
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MERKURTVÄLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

en aV 

utan direkt husvisitation hos samt

liga dessa damer kunnat komma un

derfund med vilka de voro. 

Någon hade nämnt ordet hatt. 
Det verkade som en elektrisk ström. 
Alla talade och alla. talade om hat
tar och alla sade precis samma sak, 
nämligen att de små hattarna för 
säsongen voro förtjusande. Vid an
dra koppen hade man hunnit till 
klänningarna. De voro också för
tjusande. Jag hörde fruarna Gut
tig framför mig säga precis detsam
ma som fruarna Guttig bredvid mig. 
Det var en underbar enighet! 

— Vad säger ni om crosswords 
då? frågade värdinnan plötsligt vid 
konfekten. Jubelrop och handklapp
ningar. Crosswords var det roligas
te, det intressantaste som fanns. 
Alla fruarna Guttig löste cross
words på alla lediga stunder. 

— Man blir ju tokig i det, sade 

fru Guttig på min högra sida. 
— Ja, alldeles tokig, bekräftade 

fru Guttig på min vänstra. 
— Fullkomligt, ifyllde 

fruarna Guttig framför mig-
Även jag kände mig besynnerlig 

till mods. Som om jag rest igenom 
ett landskap och ideligen, idelig® 
sett samma träd. Jag önskade mig 
tusen mil bort. Och knappt 
min önskan utflugen,förrän jung 

frun öppnade dörren. 
— Telefon till fröken Peters, sa

de hon. 
Gudskelov! Det var en brådskan

de angelägenhet. 
— Så tråkigt, sade tio 

vid förklaringen att jag måste O ̂  
ta upp. Och jag tryckte ånyo an 
den på tio upplagor av samma P 

son" . i \\T och 
Nästa dag ringde jag i™ • 

tackade. . ie 
— Nå, vad tyckte du? f»8 

hon. Var inte fru Enander so . 

— FOr-tjmawle, jj, 
Mer behöver man inte saga 

världen. * , m\a 
Fru W. var nöjd. Men o ^ 

stod alltjämt gåtan olost ^„a 
som var vem bland de i 

Guttig. 
Bågna peters 

if 

OffentUganöjen. 

Lilla Teatern. 

piljette1 kl 
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Slopa kaffet och drick 

cap 
KAKAO 

L flriöxn alföipacknin gar i lûOgr. a500gr 
.. au bästa fuRm ögna kakaobenor 

utan tuLais au oarken kand. Damljdh-kmikalier 
Den som smakat CAP KAKAO 

^ dricker den sedan dagligen. 

+ • 

Hktcnskapctö 
urartmng. 

Där ocb Där. 
En rövarhistoria har i dagarna 

genom pressen om en folk
skolepojke i Stockholm, som över
fallits av några läroverkspojkar 
och gruvligen misshandlats. Sedan 
händelsen väckt uppståndelse och 
vederbörlig indignation i hela vårt 
land, från Haparanda till Ystad, 
kom förklaringen. 

Pojken hade, för att slippa 
smörj för att han varit för länge 
ute, uppdiktat iiela den rafflande 
historien. 

Tänk om förklaringen kommit 
först! Hur enKelt skulle då icke 
det hela ha varit! 

* 

Huvudstadens teaterchefer ha 
intervjuats av en Stockholmstid
ning. Samtliga ha förklarat sig 
nöjda. Det har i hast blivit goda 
teatertider, av enquêten att döma. 

Idel succèser och kassapjäser. 
Roligt ! Skada blott att de goda 

tiderna skola börja just som teat
rarna skola sluta. 

* 

Enligt uppgifter ur trovärdig 
källa, lära några elever i en av 
Göteborgs flickskolor ha bildat en 

exklusiv förening. För att bli 
medlem av densamma fordras 
nämligen att flickebarnet är äga
rinna till en — pälskappa. 

Alltså en pälskappornas före
ning! Det böjes i tid, det som kro
kigt skall bli ! 

Det är en känd sak att de äkten
skapliga förhållandena i utlandet 
genomgå en kris. Överallt i de sto
ra kulturländerna sjunker med 
svindlande snabbhet vördnaden för 
denna förut helighållna institution, 
och i Amerika rasar f. n. en full
ständig skillsmässoepidemi. Det är 
denna oroande utveckling som upp
kallat James Douglas i Sunday Ex
press till ett utalande i frågan, som 
vi här nedan i sammandrag återge. 
Ehuru den äktenskapliga institutio
nen åtminstone ännu är vida säkrare 
och bättre ställd i vårt land, hotar 
oss dock faran, detta såväl utifrån, 
där vi hämta våra seder, som genom 
samhällsupplösande elements sede
fientliga agitation inom egna landa-
mären. Ett uttalande från en klart 
tänkande och oförvillad hjärna i den 
stora frågan torde därför kunna på
räkna stort intresse även från en 
svensk läsekrets sida. 

Utan familjen finns ingen civili
sation. Familjen är byggd på äk
tenskapet, och äktenskapet är byggt 
på moralen. Om moralen försvagas 
inom ett samhälle, så urartar 
äktenskapet och familjen. Därför 
är äktenskapet den förnämsta mått
stocken på en nations livaktighet. 
Om dess auktoritet undergräves ge
nom moralisk slapphet och lättsin
ne, är nationen dömd. Dess kultur 
är stadd i upplösning och skall 
snart höra till de förgångna lika 
mycket som det gamla Greklands 
och Roms. 

Vad säga oss nu våra skilsmäs
soprocesser om äktenskapet, famil
jens grundval? De säga oss det
samma som mången annan mått
stock på det sociala livets tillstånd 
-— att äktenskapet håller på att för
lora sin makt och sin prestige. Vad 
jag skulle vilja kalla den heliga 
vördnaden för äktenskapet kan ej 
längre förmärkas i det allmänna 
rättsmedvetandet. Äktenskapet har 
blivit föremål för ett allmänt gyck-

att sprida sig nedåt såväl som upp
åt. 

Sanningen är. att äktenskapet of
ta betraktas som ett band som lätt 
kan knytas och lätt upplösas. Det 
behandlas helt enkelt som ett trivi
alt äventyr och ej som en högtid
lig och helig förpliktelse till kärlek 
och trohet. Många unga människor 
taga sig en man eller en hustru på 
samma sätt. som de skaffa sig ett 
hus att bo i, i den tanken att om de 
ledsna på varandra, så kunna de gå 
ifrån varandra och försöka med nå
gon annan. De förstå ej. att livet 
är en eld, som det är farligt att le
ka med. och att kärleken är ett un
der, som ej kan åstadkommas eller 
göras om inte genom ett nyck eller 
ett infall eller ens genom den 
mänskliga viljan. 

De förstå ej, att det onda, som 
följer av ett äktenskap utan kärlek, 
är ohjälpligt, obotligt.' E11 sådan 
förening är en andlig våldsgärning, 
ej endast ett yttre missgrepp. Det 
medför trons död hos den som blivit 
offer därför. Den varelse, som li
tar på en annan och finner, att den
na tillit är byggd på en falsk grund, 
blir för alltid och oläkligt kränkt 
och sårad. Livet kan aldrig bli det
samma mer. Det ljuva har blivit 
bittert. Kärleken har efterträtts av 
motvilja eller hat. Istället för hopp 
har kommit förtvivlan. Ingen har' 
rätt att ödelägga en annan själ. Det
ta är värre än mord, ty döden är 
mycket barmhärtigare än livet. 

Det är underligt, att människor 
ofta synas vara mera rädda om si
na pengar än om sitt liv. Det är 
lätt att förtjäna pengar, men det är 
inte lätt att göra om ett liv. Det 
finns många unga dårar, som in
billa sig, att själen har lika många 
liv, som en katt säges ha. De tro, 
att så snart *som ett skede av livet 
har blivit utslitet som en nött kläd
nad, kan man börja med ett annat 
skede, som om ingenting hade hänt. 
Detta är att djupt misstag. Siälen 

Kroppen, säges det. förnyas helt 
och hållet vart sjunde år. Dess 
muskler och ben upplöses i varje 
I iber, varje cell, i varje atom. varje 
elektron. Men själen blii^ aldrig 
upplöst och nydanad. Den är all
tig samma själ och kan aldrig kom
ma ifrån sin egen historia på någon 
punkt av sin utveckling. 

Det är detta, som gör livet till 
ett sådant häpnadsväckande under, 
som inga ansträngningar från vår 
sida kunna omintetgöra. Det är ej 
det yttre livet, som är av betydelse. 
Nej. det är det dolda liv, som bibe
håller sin identitet år efter år. Vi 
välja med omsorg det bröd vi äta 
och det vatten vi dricka, men vi äro 
ej så noga med själens bröd och sjä
lens vatten. Vi vårda kroppen och 
försumma själen. 

Vid sidan av de religiösa sak
ramenten finns det också ett annat: 
äktenskapets, ty äktenskapet bibe
håller och renar själens livskraft. 
Det är Skaparens stora instrument, 
som förnyar vår tro på oss själva 
och varandra, och utan den tron är 
själen död. 

I ett fullkomligt äktenskap har 
själen frid. Den lever dag för dag 
i en hemlighetsfull harmoni, som ej 
rubbas av yttre förändringar. Den 
håller stånd mot världens och tidens 
växlingar. Vårt århundrades olycka 
är den materialism, som förhåller 
själen dess plats i solen. Vi hungra 
och törsta efter lycka genom de 
yttre tingen, som ingen lycka kun
na ge utan endast feberyrsel och 
vanvett. Vi rasa mot vår egen tom
het och förstå ej, att denna skriande 
fasansfulla tomhet, som varken ar
bete, nöjen eller njutningar kunna 
fylla, är själens hämnd på dess 
förstörare — vi själva. 

N Y H E T E R N A  
i n k o m m a  n u  d a g l i g e n .  
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eller missförstått eller av fruktan 
för att något icke skall medhinnas 
eller misslyckas, aldrig kunna eller 
våga kasta de bekymrade arbets-
tankarne ifrån sig utan släpa dem 
med sig överallt, på promenaden, 
till middagsbordet, till vilstolen. till 
huvudkudden. 

Denna oro hör icke ihop med någ
ra särskilda svåra yrken. Den låter 
förena sig lika väl med den enklaste 
sysselsättning som med den mest 
krävande arbetsuppgift. Men den 
är alltid lika nedbrytande för ner
verna. Det är icke arbetets tyngd 
som krossar oss, det är vårt tem
perament. 

Vi äro skapade för arbete och vi 
kunna bära en myckenhet därav 
utan att taga skada till vår hälsa; 
det är kombinationen arbete och oro, 
som vi icke kunna uthärda utan som 
slungar oss ut i överansträngning
ens inferno med alla dess marter, 
trötthet, nedstämdhet, ängslan, ret
lighet. huvudvärk, nackvärk, miss
tröstan. kraftnedsättning, sömnlös
het. arbetsoförmåga o. s .v. 

Vi kvinnor äro i detta hänseende 
rätt illa ställda. 

Under oöverskådliga tider ifråga 
om sin utkomst skyddad, men ock
så beroende av mannen, hans ar
betsförmåga, hans godhet, har kvin
nan aldrig fått lära att i arbetet 

lita helt på sig själv, att vara 
hjältemodig, att känna sig stark. I 
all sin trygghet levande i det osä
kerhetstillstånd. som följer med bero
endet av en annans alltid oberäk
neliga goda vilja, har hon kommit 
att bära orons mask vid sitt hjärta. 

Vi gå alla med något av den 
gamla tidens kvinna inom oss. Det 
är icke arbetet utan vårt tempera
ment som sliter ut oss. Vi ha för 
litet kurage, för litet självkänsla, 
för litet filosofisk fattning. Den 
fördärvbringande kombinationen ar
bete och oro är mycket vanlig bland 
oss 

Elin Eilerz. 

el. Det har fallit ner från sin höga kan ej få en ny klädnad, 
piedestal. Det har sjunkit ner i 
cynismens dy. Vid dess sida ligga 
spillrorna av den religiösa tron. 

Man brukade anse, att äktenska
pet var tryggat, så länge som natio
nens stora flertal höll det i vördnad. 
Men det är påtagligt, att ringakt
ning för äktenskapet nu inträngt i 
samhällets alla lager. Det är ej 
längre möjligt att" säga, att den cy
niska blicken på äktenskapet är in
skränkt till ett sedeslöst och lätt
sinnigt fåtal. Det onda håller på 

Duschatellöverkast 

från 30 Kr. 
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Den är 

ett mysterium, som bär med sig si
na gamla sorgliga hemligheter från 
det förflutna in i det nuvarande och 
framtiden. Den kan aldrig fly från 
vad den har varit eller från vad den 
är, eller från vad den kommer att 
bli till följe av vad den var och är. 
Dess liv är något oavbrutet sam

manhängande. 

Hrbete med oro. 
Låt oss utan någon omständlig in

ledning genast förklara, att det är 
flera människor som oroa ihjäl sig 
för sitt arbete än som dö av över
ansträngning 

Hjältemod, förtröstan och en viss 
filosofisk sorglöshet göra även den 
tyngsta börda lätt. Med dessa 
egenskaper följer också förmågan 
att efter önskan kunna koppla av 
arbet maskineriet, att andas ut, att 
räta på ryggen, att vila, att hämta 
nya krafter. 

Men det finns också människor 
som, redan under arbetet plågade av 
ständig oro, på grund av samma oro 
för att något blivit glömt, uraktlåtet 
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JSfattens mystik. 
Varför äro vi icke desamme när 

nattens mörker inhöljer den del av 
jordklotet där vi bo, som när dagen 
råder? 

I sin självbiografi erkänner den 
amerikanske författaren Mark 
Twaine, vars humör ju var det 
bästa, att han liksom människor i 
allmänhet när natten föll på ' icke 
riktigt var vid sina sinnen". 

Vad är det i mörkret, som skräm
mer oss när vi äro barn, och som 
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Ii 

iïunnan. 
Av M AT ILDE SERAG. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

II. 

grann raket flög fräsande 
'rarn ur skuggorna i hamnen, teck
nade en glänsande kroklinje på den 

^järnströdda vårhimlen, föll ner i 
avet och slocknade. Och plötsligt 

'''nedelbart efter raketsignalen tän-

^es en rad med bengaliska eldar 
amiralskeppet Romas reling, 
sidorna på Castelfidardo, på 

'1111K liga avisoångaren Cariddi, på 
raiisportfartyget Vedetta, på ryska 

Jjaiisarskeppet Swetla na. Alla han-
®sfartyg, brigantiner, barkasser, 

£ 0r, alla de Madonne Immacolate, 
lVlHe Provvidenze, Anna-Maria 

- ace, varmed Castellamares hamn 

är full, illuminerades på en gång 
med kulörta lyktor, så att hela havet 
blev trolskt upplyst och den origga
de, rödmålade mastodonten av trä 
och järn Italia, som kommit i hamn 
på morgonen, såg ut som en stor 
otymplig havsgud, där han låg, stum, 
uppblåst, orörlig. Det föreföll som 

om det vore för honom alla de andra 

tände ljus och rökelse. 
På amiralbåten börjades dansen 

överallt, så snart det kortvariga fyr
verkeriet avbränts. Hela Xapolis 
och Castellamares förnäma värld, 
hela sjöofficerskåren, alla främlin

gar, som redan flyttat ut på som
marnöje i Sorrento nu i slutet pa maj, 
hade blivit inbjudna till bal på Ko
ma. Värdfolket voro amiral Gaston, 
stor, röd och väldig med en bröst
korg, bred och solid som aktern på 
ett pansarfartyg, hans lilla sympa
tiska fru och de båda femtonåriga 

döttrarna, som redan voro längre än 
modern, klädda i blaa linneklännin

gar med stora sjömanskragar, som 
lämnade deras fina vita halsar bara, 
och med halmhattar på det ljusa 
håret — alla fyra äkta sjöfolk, älsk
värda och glada. Vid foten av trap

porna till höger och vänster låg en 
ständig rad av båtar upplysta av 
bengaliska eldar i för och akter. Där 
var en oupphörlig ström av fruar 

och unga flickor, som med en viss 
bävan, halvt verklig, halvt kokett, 
undveko att se ner i det svarta dju
pet, då de äntrade fartyget. Alla 

drogo en suck av lättnad, da de v äl 
kommit upp på däcket. Där grepos 
de av det nya och bisarra i skådespe
let, och överallt hördes små utrop av 
häpnad och förtjusning. En mäs
singssextett var placerad mitt på 
fartyget runt om stormasten och 
klämde nu i med dansmusiken med en 
militärisk verve, ett krigiskt raseri 
som ett regemente, som skrider till 

storms, eller sjörövare i färd med att 
göra attack på en skuta. Här och var 
på ömse sidor om stormasten stodo 
stolar, men ingen hade lust att sätta 
sig ner, fruar och unga flickor dan

sade lika passionerat, och under pau
serna sågo de sig om på fartyget. 
De utländska damerna hade varit nog 
förtänksamma att bära med sig små 
fältstolar, och de unga männen före-
drogo att krypa ner i grupper om 
tre, fyra stycken på högar av tåg

virke eller sätta sig grensle över en 
liten kanon. Alla damerna latsade 
sig ej kunna gå annat än med vag
gande gång som sjömän för att göra 
sig intressanta och vände sig allt
emellanåt till någon av officerarna 
med frågan: Ankaret måtte väl inte 
slita sig löst? Och officeren svara
de skrattande: Det är nog pålitligt. 

På akterdäcket, blomsterprytt och 
med fladdrande vimplar, svängde 
man om så vilt, som om det v ore 
sista möjligheten i deras liv för alla 
dessa flickor och ynglingar att få 
dansa. Eugenia d'Aragona, enkelt 

klädd i vitt ylle med vita plymer på 
hatten och ett par örhängen med 
briljanter stora som nötkärnor, dan
sade oupphörligt utan rast eller 10. 
Med strålande ögon och glödande 

kinder svängde hon om med än den 
ene kavaljeren, än den andre och var 
glad som ett barn. Hennes fästman. 

Griulio Vargas, nästan lika rik som 
hon, dödligt förälskad i sin vackra 
och temperamentsfulla fästmö, bad 
henne alltemellanåt förgäves att vila 
sig. Hon gjorde blott en förtjusan

de grimas och sade med sin mest 
smekande röst och all den känslo

fulla trånad, som förälskade napoli-
tanare veta inlägga i röst och ögon, 
och som ingen kan motstå: O, Griu
lio, jag älskar dig, om du låter mig 
dansa! Då Giulio visade tecken 
till tvekan, stack hon sin arm under 
hans, drog honom med sig, och i nä
sta ögonblick snurrade han omkring 
med henne som de andra. För var 
gång Eugenia passerade förbi 
Eva Muscettola, ropade hon åt hen
ne: Men dansa då, Evuzza, dansa! 

Se på mig! 
Eva hade till kavaljer Innico Al

than, löjtnant vid flöttan och bror 
till hennes väninna Chiarina. Hon 
deltog väl i dansen emellanåt men 
hade mera nöje av att prata och 
skämta med Innico, en mörk, lang 
och mager yngling, som med mycken 
elegans uppbar sin flottas uniform. 
I hans medfödda sydländska glät

tighet blandade sig något av den me
lankoli, som kommer av känslan att 
ej äga någon varaktig stad, att ofta 
nödgas lämna hem och fädernesland 
för att göra längre resor, som han 
också nu stod i begrepp att göra. 

Sedan ett par månader hade så 

småningom uppstått en ljuv men än

nu ordlös sympati mellan de båda 
unga. Han hade lärt känna och 
uppskatta den kärleksfulla fasthe
ten i Evas väsen, som ej tagit in
tryck av bristen på ordning och sam
manhållning i ett hus, som ej var 
ett verkligt hem, han hade blivit 
värmd av den kärlek, som strömma
de ut från den unga flickans hjärta 
till alla i hennes omgivning, vänner, 
barn, fattiga — och hon å sin sida 
beundrade den unge mannen, som 
dragit sig ifrån det lättsinniga, mån
ga gånger rent av lastbara levnads
sätt, som hans kamrater och vänner 
förde, för att i stället välja en lång 
och strävsam bana, ofta långt skild 
från sina kära. 

— Vad era pansarbåtar äro vack
ra, sade hon till Innico och såg upp 
till honom med ögon, som strålade 

av ömhet. 
— Men de äro inte alltid smyc

kade med blomster och granna band, 
och här dansas inte alltid polka som 

i kväll. 
— Vad gör det! Jag tycker så 

mycket om dem, mumlade hon och 

böjde huvudet. 
— Ni borde se det under storm, 
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iîocturnc. 
Det är högsommarvärme fastän 

dagen ännu hör våren till. Växtlig
heten i de av höga husrader inra
made parkerna utvecklar sig med 
tropisk snabbhet. Trädkronorna, 
nyss spädlövade och glesa, ha 
svällt ut och tillsammans till ett 
grönt ändlöst valv, under vilket 
skuggan och svalkan vila. Kastan
jerna ha redan tänt sina vita ljus 
och i morgon skola syrén och guld-
rägn slå ut i blom. 

Det är kväll, och skymningen 
drager långsamt in under det höga 
lövvalvet. 

På parkgångarne röra sig ännu 
promenerande eller sent hemvän-
dande. På alla dessa otaliga park
soffor som stå på korta avstånd 
sitta människor. På de flesta ett tätt 
sammanslutet par, alla ur arbetare-
klassen. Ingen sätter sig bredvid 
dem. Man ser flyktigt på dem och 
och sedan med höjda ögonbryn upp 
i trädkronorna eller åt sidan. 

Det är älskande par och dem be
traktar man icke. Kanske förargar 
man sig på dem för,att de så här 
exponera sina känslor. Men det 
ligger helt säkert ingen oblyghet i 
deras handlingssätt. De ha ingen
ting att dölja. De söka icke stäng
da kamrar utan den bit imiterad 
natur som storstaden ger dem. Om 
de bott vid kusten skulle de nu sut
tit hand i hand nere vid stranden 
med den allvarliga blicken mot sol
nedgången. 

Men om vi inte reta oss på dem, 
så förundra vi oss med visshet över 
dem . Den blick vi gav dem liar i 
all sin flyktighet givit oss mycket 
att tänka på och förvånas över. 
Vad är det' dessa i sig själva så obe
tydliga människor, denne alldagli-
ge man denna intetsägande flicka, 
finna hos varandra som är värt 
härlek? 

Varför ha vi så svårt att tro på 
möjligheten av en skön, upphöjd 
och stor kärlekskänsla i den värld, 
där man bär billiga kläder, bor i 
hyreskaserner och icke läst synner
ligen mycket i böcker? 

Vad är det som rör sig i dessa 
unga bröst? Är det verkligen den 
mäktiga av beundran, trofasthet, 
dyrkan , offervilja, renhetsträngtan 
och outsäglig lycka sammansatta 
känsla, som vi i unga dagar kalla 
kärlek? 

•<É>-
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Eller är det ett hetsigt, grovt 
och snart övergående sinnesrus, 
framkallat av vårens starka dryck? 

Med visshet icke! Efter år skola 
vi återse detta unga par ännu älsk
ande varandra. Han skall ha över
givit sin ungdoms fria vanor, dess 
orglösa liv i kamraters muntra lag 

för att i stället glatt och trofast 
bära familjeförsörjarens tunga bör
da. Hon skall icke längre tänka på 
jazz och granna kläder utan, i gam
malmodig och sliten dress, på de 
sina och deras lycka. Vi skola en 
dag sitta mitt emot dem i spårvag
nen och betrakta dem på det utvär-
tes sätt, som är vår vana, och åter 
skola vi undra över dem, undra över 
den hängivenhet och förtröstan med 
vilken hon ser upp i hans alldagliga 
åldrade ansikte och ännu mera över 
den varma innerliga blick med vil
ken han dröjer vid hennes i förtid 
bleka drag och insjunkna mun. 

Vi kunna utan tvekan tänka 
vackert om dem där de sitta tätt 
tillsammans på parkbänken. Det är 
verklig kärlek som fyller deras un
ga bröst och kärlekens högtidliga 
lycka. De vilja icke byta öde med 
någon. De ha lyfts upp ur sin ring
het, sin obetydlighet och blivit det 
högsta i livet för en annan männi
ska, den som för dem är för mer än 
någon annan skapad varelse, den 
enda. 

Crayon. 

Fruarna Guttig. 
Fru W. gav kaffebjudning. Tio 

damer hade sammanblåsts — alla 
obekanta för mig. 

— Du gör dig snart bekant med 
dem, sade fru W. i telefon. Ivom 
bara! 

Och jag gick. Anlände sist av 
alla, vilket är en nackdel, när man 
går att göra sig bekant med obe
kanta. 

Genom salongsdörren uppfångade 

jag en pittoresk tavla, vari ljusa 
armar och ljusa ben gjorde ett futu
ristiskt inslag. 

Fru W. förde in mig och pre
senterade: — Fröken Peters — fru 
Guttig. 

En dam reste -«ig. Hon var 
•smärt, slank, slätkamaid, bar ar m ad 
och ljusbent. Vi hälsade ceremoni
öst. 

Värdinnan förde vidare till nästa 
dam. Även hon var smärt, slank, 
slätkammad, bararmad och ljusbent, 
alldeles som den första. Det var 
omöjligt att se någon skillnad på 

En dåre jag den kalla må, 
Som sig av lyckan väiltar mera 
Än det att alltid hoppas få 
Och alltid kunna — resignera. 

W. Thistad. 

Vänner emellan bör man ej bliva 
stött för småsaker. 

J. B. V. Molière. 

Xranfrz. 
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dem. Fru W. nämnde ett namn, 
men jag var för upptagen av likheten 
att höra vare sig det eller något av 
de övriga. Det föreföll mig som om 
jag oavbrutet hälsade på samma 
person i en mängd olika upplagor. 

När jag stod inför den tionde 
smärta, slanka, slätkammade, bar-
armåde och ljusbenta damen kände 
jag mig huvudyr som i -en orienta
lisk spegelsal, vars alla väggar åter
kasta samma bild. För mig voro de 
fru Guttig allesamman. 

Nu gällde det att hitta ur laby
rinten. Jag tog plats, avvaktande 
att. linjerna skulle klarna under 
samtalets gång. 

—• Vilket bedårande väder vi ha, 
sade en av de många fruarna Gut
tig. 

— ¥-ö-r-tjusande! svarade nio 
röster i korus. 

—• Nästan för varmt, sade jag 
för att på något sätt variera temat. 

Tio ögonpar med precis samma 
uttryck stannade på mina långa 
klänningsärmer, och tio stämmor sa
de med samma tonfall: 

— Tycker ni? 

Varefter en anförde: 

—• Det är väl härligt. 
Oc.h köiren inföll: 

— O ja. det är väl härligt! 

Jag nöp mig isakta i armen för 
att övertyga mig om att jag var 
vaken. Det hela föreföll mig som 
en bedräglig sinnesvilla. Förstulet 
gled min blick över samlingen. Alla 
öron buro örhängen, alla halsar vo
ro bara till en en viss punkt och 
alla huvuden tycktes behandlade av 
samma hårfrisörska. 

Mitt i mönstringen slogos dörrar
na till salen upp och värdinnan 
bjöd till bords. 

Tio fruar Guttig reste sig på tio 
par lackskor och tjugu ringprydda 
händer ströko fodralet slätt utefter 
tio slanka figurer, vilkas vänstra 
axlar voro någon centimeter mera 
uppskjutna än den högra. 

I salens mitt prunkade kaffebor
det, charmant dekorerat med blå och 
gula penseér och med en läcker 
spettkaka som en ljusgul korall i 
mitten. 

—• Be-dårande! ljöd idet unisont 
från kören omkring mig. 

Omöjligt att få den minsta lilla 
ledtråd! Jag passade på vid place
ringen att hastigt och omärkligt 
fråga värdinnan vem som var fru 
Guttig. 

— Hon sitter bredvid dig, svara
de fru W. lika hastigt och omärk
ligt tillbaka. 

Hon isatt alltså bredvid mig! Men 
bredvid mig satt två. Vem var 
vem? Jag såg på min granne till 
höger och jag såg på min granne 
till vänster. De voro precis lika
dana. Även om jag varit en kvinn
lig Sherlock Holmes skulle jag icke 

Förlovar 
eller 

Gifter 
Ni Ede>-> så annon-
sera det i 

Q Ö T E B O R Q S  

MORGONPOST 

,Alla Edr^ner" 
lasa den tidningen.' 

••• 
Läst i varje bildat 

hem i västra Sverige. 
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Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481. Kungl. 
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MERKURTVÄLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

en aV 

utan direkt husvisitation hos samt

liga dessa damer kunnat komma un

derfund med vilka de voro. 

Någon hade nämnt ordet hatt. 
Det verkade som en elektrisk ström. 
Alla talade och alla. talade om hat
tar och alla sade precis samma sak, 
nämligen att de små hattarna för 
säsongen voro förtjusande. Vid an
dra koppen hade man hunnit till 
klänningarna. De voro också för
tjusande. Jag hörde fruarna Gut
tig framför mig säga precis detsam
ma som fruarna Guttig bredvid mig. 
Det var en underbar enighet! 

— Vad säger ni om crosswords 
då? frågade värdinnan plötsligt vid 
konfekten. Jubelrop och handklapp
ningar. Crosswords var det roligas
te, det intressantaste som fanns. 
Alla fruarna Guttig löste cross
words på alla lediga stunder. 

— Man blir ju tokig i det, sade 

fru Guttig på min högra sida. 
— Ja, alldeles tokig, bekräftade 

fru Guttig på min vänstra. 
— Fullkomligt, ifyllde 

fruarna Guttig framför mig-
Även jag kände mig besynnerlig 

till mods. Som om jag rest igenom 
ett landskap och ideligen, idelig® 
sett samma träd. Jag önskade mig 
tusen mil bort. Och knappt 
min önskan utflugen,förrän jung 

frun öppnade dörren. 
— Telefon till fröken Peters, sa

de hon. 
Gudskelov! Det var en brådskan

de angelägenhet. 
— Så tråkigt, sade tio 

vid förklaringen att jag måste O ̂  
ta upp. Och jag tryckte ånyo an 
den på tio upplagor av samma P 

son" . i \\T och 
Nästa dag ringde jag i™ • 

tackade. . ie 
— Nå, vad tyckte du? f»8 

hon. Var inte fru Enander so . 

— FOr-tjmawle, jj, 
Mer behöver man inte saga 

världen. * , m\a 
Fru W. var nöjd. Men o ^ 

stod alltjämt gåtan olost ^„a 
som var vem bland de i 

Guttig. 
Bågna peters 

if 

OffentUganöjen. 

Lilla Teatern. 

piljette1 kl 

Varje afton kl. 8: 
HEMSLAVINNOR. 

12—2 samt efter kl. 6 e. m. 

palace Thésalong ; 
MUSIK DAGLIGEN 1-3, 7-11. ! 

Säsongens sisla skri 

i 

âmsk o do rt 

City Skomagasin 
Kungsgatan 5/ 
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Slopa kaffet och drick 

cap 
KAKAO 

L flriöxn alföipacknin gar i lûOgr. a500gr 
.. au bästa fuRm ögna kakaobenor 

utan tuLais au oarken kand. Damljdh-kmikalier 
Den som smakat CAP KAKAO 

^ dricker den sedan dagligen. 

+ • 

Hktcnskapctö 
urartmng. 

Där ocb Där. 
En rövarhistoria har i dagarna 

genom pressen om en folk
skolepojke i Stockholm, som över
fallits av några läroverkspojkar 
och gruvligen misshandlats. Sedan 
händelsen väckt uppståndelse och 
vederbörlig indignation i hela vårt 
land, från Haparanda till Ystad, 
kom förklaringen. 

Pojken hade, för att slippa 
smörj för att han varit för länge 
ute, uppdiktat iiela den rafflande 
historien. 

Tänk om förklaringen kommit 
först! Hur enKelt skulle då icke 
det hela ha varit! 

* 

Huvudstadens teaterchefer ha 
intervjuats av en Stockholmstid
ning. Samtliga ha förklarat sig 
nöjda. Det har i hast blivit goda 
teatertider, av enquêten att döma. 

Idel succèser och kassapjäser. 
Roligt ! Skada blott att de goda 

tiderna skola börja just som teat
rarna skola sluta. 

* 

Enligt uppgifter ur trovärdig 
källa, lära några elever i en av 
Göteborgs flickskolor ha bildat en 

exklusiv förening. För att bli 
medlem av densamma fordras 
nämligen att flickebarnet är äga
rinna till en — pälskappa. 

Alltså en pälskappornas före
ning! Det böjes i tid, det som kro
kigt skall bli ! 

Det är en känd sak att de äkten
skapliga förhållandena i utlandet 
genomgå en kris. Överallt i de sto
ra kulturländerna sjunker med 
svindlande snabbhet vördnaden för 
denna förut helighållna institution, 
och i Amerika rasar f. n. en full
ständig skillsmässoepidemi. Det är 
denna oroande utveckling som upp
kallat James Douglas i Sunday Ex
press till ett utalande i frågan, som 
vi här nedan i sammandrag återge. 
Ehuru den äktenskapliga institutio
nen åtminstone ännu är vida säkrare 
och bättre ställd i vårt land, hotar 
oss dock faran, detta såväl utifrån, 
där vi hämta våra seder, som genom 
samhällsupplösande elements sede
fientliga agitation inom egna landa-
mären. Ett uttalande från en klart 
tänkande och oförvillad hjärna i den 
stora frågan torde därför kunna på
räkna stort intresse även från en 
svensk läsekrets sida. 

Utan familjen finns ingen civili
sation. Familjen är byggd på äk
tenskapet, och äktenskapet är byggt 
på moralen. Om moralen försvagas 
inom ett samhälle, så urartar 
äktenskapet och familjen. Därför 
är äktenskapet den förnämsta mått
stocken på en nations livaktighet. 
Om dess auktoritet undergräves ge
nom moralisk slapphet och lättsin
ne, är nationen dömd. Dess kultur 
är stadd i upplösning och skall 
snart höra till de förgångna lika 
mycket som det gamla Greklands 
och Roms. 

Vad säga oss nu våra skilsmäs
soprocesser om äktenskapet, famil
jens grundval? De säga oss det
samma som mången annan mått
stock på det sociala livets tillstånd 
-— att äktenskapet håller på att för
lora sin makt och sin prestige. Vad 
jag skulle vilja kalla den heliga 
vördnaden för äktenskapet kan ej 
längre förmärkas i det allmänna 
rättsmedvetandet. Äktenskapet har 
blivit föremål för ett allmänt gyck-

att sprida sig nedåt såväl som upp
åt. 

Sanningen är. att äktenskapet of
ta betraktas som ett band som lätt 
kan knytas och lätt upplösas. Det 
behandlas helt enkelt som ett trivi
alt äventyr och ej som en högtid
lig och helig förpliktelse till kärlek 
och trohet. Många unga människor 
taga sig en man eller en hustru på 
samma sätt. som de skaffa sig ett 
hus att bo i, i den tanken att om de 
ledsna på varandra, så kunna de gå 
ifrån varandra och försöka med nå
gon annan. De förstå ej. att livet 
är en eld, som det är farligt att le
ka med. och att kärleken är ett un
der, som ej kan åstadkommas eller 
göras om inte genom ett nyck eller 
ett infall eller ens genom den 
mänskliga viljan. 

De förstå ej, att det onda, som 
följer av ett äktenskap utan kärlek, 
är ohjälpligt, obotligt.' E11 sådan 
förening är en andlig våldsgärning, 
ej endast ett yttre missgrepp. Det 
medför trons död hos den som blivit 
offer därför. Den varelse, som li
tar på en annan och finner, att den
na tillit är byggd på en falsk grund, 
blir för alltid och oläkligt kränkt 
och sårad. Livet kan aldrig bli det
samma mer. Det ljuva har blivit 
bittert. Kärleken har efterträtts av 
motvilja eller hat. Istället för hopp 
har kommit förtvivlan. Ingen har' 
rätt att ödelägga en annan själ. Det
ta är värre än mord, ty döden är 
mycket barmhärtigare än livet. 

Det är underligt, att människor 
ofta synas vara mera rädda om si
na pengar än om sitt liv. Det är 
lätt att förtjäna pengar, men det är 
inte lätt att göra om ett liv. Det 
finns många unga dårar, som in
billa sig, att själen har lika många 
liv, som en katt säges ha. De tro, 
att så snart *som ett skede av livet 
har blivit utslitet som en nött kläd
nad, kan man börja med ett annat 
skede, som om ingenting hade hänt. 
Detta är att djupt misstag. Siälen 

Kroppen, säges det. förnyas helt 
och hållet vart sjunde år. Dess 
muskler och ben upplöses i varje 
I iber, varje cell, i varje atom. varje 
elektron. Men själen blii^ aldrig 
upplöst och nydanad. Den är all
tig samma själ och kan aldrig kom
ma ifrån sin egen historia på någon 
punkt av sin utveckling. 

Det är detta, som gör livet till 
ett sådant häpnadsväckande under, 
som inga ansträngningar från vår 
sida kunna omintetgöra. Det är ej 
det yttre livet, som är av betydelse. 
Nej. det är det dolda liv, som bibe
håller sin identitet år efter år. Vi 
välja med omsorg det bröd vi äta 
och det vatten vi dricka, men vi äro 
ej så noga med själens bröd och sjä
lens vatten. Vi vårda kroppen och 
försumma själen. 

Vid sidan av de religiösa sak
ramenten finns det också ett annat: 
äktenskapets, ty äktenskapet bibe
håller och renar själens livskraft. 
Det är Skaparens stora instrument, 
som förnyar vår tro på oss själva 
och varandra, och utan den tron är 
själen död. 

I ett fullkomligt äktenskap har 
själen frid. Den lever dag för dag 
i en hemlighetsfull harmoni, som ej 
rubbas av yttre förändringar. Den 
håller stånd mot världens och tidens 
växlingar. Vårt århundrades olycka 
är den materialism, som förhåller 
själen dess plats i solen. Vi hungra 
och törsta efter lycka genom de 
yttre tingen, som ingen lycka kun
na ge utan endast feberyrsel och 
vanvett. Vi rasa mot vår egen tom
het och förstå ej, att denna skriande 
fasansfulla tomhet, som varken ar
bete, nöjen eller njutningar kunna 
fylla, är själens hämnd på dess 
förstörare — vi själva. 

N Y H E T E R N A  
i n k o m m a  n u  d a g l i g e n .  

Beställningar å Kappor ® Dräkter emottagas 
under garanti för förstklassigt arbete till billigaste priser. 

GUSTAF BYRMANS ENKA 
1 0  K  O  R S  G A T A N  1 0  
Manufaktur-, Kapp- & Pälsvaruaffär 

eller missförstått eller av fruktan 
för att något icke skall medhinnas 
eller misslyckas, aldrig kunna eller 
våga kasta de bekymrade arbets-
tankarne ifrån sig utan släpa dem 
med sig överallt, på promenaden, 
till middagsbordet, till vilstolen. till 
huvudkudden. 

Denna oro hör icke ihop med någ
ra särskilda svåra yrken. Den låter 
förena sig lika väl med den enklaste 
sysselsättning som med den mest 
krävande arbetsuppgift. Men den 
är alltid lika nedbrytande för ner
verna. Det är icke arbetets tyngd 
som krossar oss, det är vårt tem
perament. 

Vi äro skapade för arbete och vi 
kunna bära en myckenhet därav 
utan att taga skada till vår hälsa; 
det är kombinationen arbete och oro, 
som vi icke kunna uthärda utan som 
slungar oss ut i överansträngning
ens inferno med alla dess marter, 
trötthet, nedstämdhet, ängslan, ret
lighet. huvudvärk, nackvärk, miss
tröstan. kraftnedsättning, sömnlös
het. arbetsoförmåga o. s .v. 

Vi kvinnor äro i detta hänseende 
rätt illa ställda. 

Under oöverskådliga tider ifråga 
om sin utkomst skyddad, men ock
så beroende av mannen, hans ar
betsförmåga, hans godhet, har kvin
nan aldrig fått lära att i arbetet 

lita helt på sig själv, att vara 
hjältemodig, att känna sig stark. I 
all sin trygghet levande i det osä
kerhetstillstånd. som följer med bero
endet av en annans alltid oberäk
neliga goda vilja, har hon kommit 
att bära orons mask vid sitt hjärta. 

Vi gå alla med något av den 
gamla tidens kvinna inom oss. Det 
är icke arbetet utan vårt tempera
ment som sliter ut oss. Vi ha för 
litet kurage, för litet självkänsla, 
för litet filosofisk fattning. Den 
fördärvbringande kombinationen ar
bete och oro är mycket vanlig bland 
oss 

Elin Eilerz. 

el. Det har fallit ner från sin höga kan ej få en ny klädnad, 
piedestal. Det har sjunkit ner i 
cynismens dy. Vid dess sida ligga 
spillrorna av den religiösa tron. 

Man brukade anse, att äktenska
pet var tryggat, så länge som natio
nens stora flertal höll det i vördnad. 
Men det är påtagligt, att ringakt
ning för äktenskapet nu inträngt i 
samhällets alla lager. Det är ej 
längre möjligt att" säga, att den cy
niska blicken på äktenskapet är in
skränkt till ett sedeslöst och lätt
sinnigt fåtal. Det onda håller på 
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Den är 

ett mysterium, som bär med sig si
na gamla sorgliga hemligheter från 
det förflutna in i det nuvarande och 
framtiden. Den kan aldrig fly från 
vad den har varit eller från vad den 
är, eller från vad den kommer att 
bli till följe av vad den var och är. 
Dess liv är något oavbrutet sam

manhängande. 

Hrbete med oro. 
Låt oss utan någon omständlig in

ledning genast förklara, att det är 
flera människor som oroa ihjäl sig 
för sitt arbete än som dö av över
ansträngning 

Hjältemod, förtröstan och en viss 
filosofisk sorglöshet göra även den 
tyngsta börda lätt. Med dessa 
egenskaper följer också förmågan 
att efter önskan kunna koppla av 
arbet maskineriet, att andas ut, att 
räta på ryggen, att vila, att hämta 
nya krafter. 

Men det finns också människor 
som, redan under arbetet plågade av 
ständig oro, på grund av samma oro 
för att något blivit glömt, uraktlåtet 
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JSfattens mystik. 
Varför äro vi icke desamme när 

nattens mörker inhöljer den del av 
jordklotet där vi bo, som när dagen 
råder? 

I sin självbiografi erkänner den 
amerikanske författaren Mark 
Twaine, vars humör ju var det 
bästa, att han liksom människor i 
allmänhet när natten föll på ' icke 
riktigt var vid sina sinnen". 

Vad är det i mörkret, som skräm
mer oss när vi äro barn, och som 
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iïunnan. 
Av M AT ILDE SERAG. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

II. 

grann raket flög fräsande 
'rarn ur skuggorna i hamnen, teck
nade en glänsande kroklinje på den 

^järnströdda vårhimlen, föll ner i 
avet och slocknade. Och plötsligt 

'''nedelbart efter raketsignalen tän-

^es en rad med bengaliska eldar 
amiralskeppet Romas reling, 
sidorna på Castelfidardo, på 

'1111K liga avisoångaren Cariddi, på 
raiisportfartyget Vedetta, på ryska 

Jjaiisarskeppet Swetla na. Alla han-
®sfartyg, brigantiner, barkasser, 

£ 0r, alla de Madonne Immacolate, 
lVlHe Provvidenze, Anna-Maria 

- ace, varmed Castellamares hamn 

är full, illuminerades på en gång 
med kulörta lyktor, så att hela havet 
blev trolskt upplyst och den origga
de, rödmålade mastodonten av trä 
och järn Italia, som kommit i hamn 
på morgonen, såg ut som en stor 
otymplig havsgud, där han låg, stum, 
uppblåst, orörlig. Det föreföll som 

om det vore för honom alla de andra 

tände ljus och rökelse. 
På amiralbåten börjades dansen 

överallt, så snart det kortvariga fyr
verkeriet avbränts. Hela Xapolis 
och Castellamares förnäma värld, 
hela sjöofficerskåren, alla främlin

gar, som redan flyttat ut på som
marnöje i Sorrento nu i slutet pa maj, 
hade blivit inbjudna till bal på Ko
ma. Värdfolket voro amiral Gaston, 
stor, röd och väldig med en bröst
korg, bred och solid som aktern på 
ett pansarfartyg, hans lilla sympa
tiska fru och de båda femtonåriga 

döttrarna, som redan voro längre än 
modern, klädda i blaa linneklännin

gar med stora sjömanskragar, som 
lämnade deras fina vita halsar bara, 
och med halmhattar på det ljusa 
håret — alla fyra äkta sjöfolk, älsk
värda och glada. Vid foten av trap

porna till höger och vänster låg en 
ständig rad av båtar upplysta av 
bengaliska eldar i för och akter. Där 
var en oupphörlig ström av fruar 

och unga flickor, som med en viss 
bävan, halvt verklig, halvt kokett, 
undveko att se ner i det svarta dju
pet, då de äntrade fartyget. Alla 

drogo en suck av lättnad, da de v äl 
kommit upp på däcket. Där grepos 
de av det nya och bisarra i skådespe
let, och överallt hördes små utrop av 
häpnad och förtjusning. En mäs
singssextett var placerad mitt på 
fartyget runt om stormasten och 
klämde nu i med dansmusiken med en 
militärisk verve, ett krigiskt raseri 
som ett regemente, som skrider till 

storms, eller sjörövare i färd med att 
göra attack på en skuta. Här och var 
på ömse sidor om stormasten stodo 
stolar, men ingen hade lust att sätta 
sig ner, fruar och unga flickor dan

sade lika passionerat, och under pau
serna sågo de sig om på fartyget. 
De utländska damerna hade varit nog 
förtänksamma att bära med sig små 
fältstolar, och de unga männen före-
drogo att krypa ner i grupper om 
tre, fyra stycken på högar av tåg

virke eller sätta sig grensle över en 
liten kanon. Alla damerna latsade 
sig ej kunna gå annat än med vag
gande gång som sjömän för att göra 
sig intressanta och vände sig allt
emellanåt till någon av officerarna 
med frågan: Ankaret måtte väl inte 
slita sig löst? Och officeren svara
de skrattande: Det är nog pålitligt. 

På akterdäcket, blomsterprytt och 
med fladdrande vimplar, svängde 
man om så vilt, som om det v ore 
sista möjligheten i deras liv för alla 
dessa flickor och ynglingar att få 
dansa. Eugenia d'Aragona, enkelt 

klädd i vitt ylle med vita plymer på 
hatten och ett par örhängen med 
briljanter stora som nötkärnor, dan
sade oupphörligt utan rast eller 10. 
Med strålande ögon och glödande 

kinder svängde hon om med än den 
ene kavaljeren, än den andre och var 
glad som ett barn. Hennes fästman. 

Griulio Vargas, nästan lika rik som 
hon, dödligt förälskad i sin vackra 
och temperamentsfulla fästmö, bad 
henne alltemellanåt förgäves att vila 
sig. Hon gjorde blott en förtjusan

de grimas och sade med sin mest 
smekande röst och all den känslo

fulla trånad, som förälskade napoli-
tanare veta inlägga i röst och ögon, 
och som ingen kan motstå: O, Griu
lio, jag älskar dig, om du låter mig 
dansa! Då Giulio visade tecken 
till tvekan, stack hon sin arm under 
hans, drog honom med sig, och i nä
sta ögonblick snurrade han omkring 
med henne som de andra. För var 
gång Eugenia passerade förbi 
Eva Muscettola, ropade hon åt hen
ne: Men dansa då, Evuzza, dansa! 

Se på mig! 
Eva hade till kavaljer Innico Al

than, löjtnant vid flöttan och bror 
till hennes väninna Chiarina. Hon 
deltog väl i dansen emellanåt men 
hade mera nöje av att prata och 
skämta med Innico, en mörk, lang 
och mager yngling, som med mycken 
elegans uppbar sin flottas uniform. 
I hans medfödda sydländska glät

tighet blandade sig något av den me
lankoli, som kommer av känslan att 
ej äga någon varaktig stad, att ofta 
nödgas lämna hem och fädernesland 
för att göra längre resor, som han 
också nu stod i begrepp att göra. 

Sedan ett par månader hade så 

småningom uppstått en ljuv men än

nu ordlös sympati mellan de båda 
unga. Han hade lärt känna och 
uppskatta den kärleksfulla fasthe
ten i Evas väsen, som ej tagit in
tryck av bristen på ordning och sam
manhållning i ett hus, som ej var 
ett verkligt hem, han hade blivit 
värmd av den kärlek, som strömma
de ut från den unga flickans hjärta 
till alla i hennes omgivning, vänner, 
barn, fattiga — och hon å sin sida 
beundrade den unge mannen, som 
dragit sig ifrån det lättsinniga, mån
ga gånger rent av lastbara levnads
sätt, som hans kamrater och vänner 
förde, för att i stället välja en lång 
och strävsam bana, ofta långt skild 
från sina kära. 

— Vad era pansarbåtar äro vack
ra, sade hon till Innico och såg upp 
till honom med ögon, som strålade 

av ömhet. 
— Men de äro inte alltid smyc

kade med blomster och granna band, 
och här dansas inte alltid polka som 

i kväll. 
— Vad gör det! Jag tycker så 

mycket om dem, mumlade hon och 

böjde huvudet. 
— Ni borde se det under storm, 
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ängslar oss när vi, äldre vordna, 
vakna upp nattetiden och inte ge
nast förmå somna igen. Yarför fö
refalla oss de svårigheter, som inte 
särdeles oroa när solen lyser från 
fästet, så stora och förskräckande 
när de komma för oss i nattens mör
ker? Yarför sakna vi just då för
måga att resonera oss till lugn, att 
se saker och ting under samma syn
vinkel som eljest? 

När vi vakna på morgonen sker 
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det vanligen långsamt och utan o-
behag, men vem eller vad är det 
som under de mörkaste nattimmar-
ne väcker oss på det plötsliga bru
tala sätt vi alla känna till? Vi 
rycka® upp ur vår djupaste sömn 
och äiro med ens klarvakna — hjär
tat bultar och ångesten kommer över 
Oiss: ett svårt bekymmer, étt sam
vetskval, en häftig ånger, en kväl
jande oro för framtiden, fasa för dö
den allt detta isom vi utan svårighet 
håll-a ifrån oss så länge solen ski
ner? 

Något svar kan väl knappast gi
vas på dessa frågor, som vi dock 
så ofta ha -anledning att göra osg 
själva. Ännu en egendomlighet äir 
att dessa attacker av oro och rädsla, 
vanligen följda av sömnlösa timmar, 
tyckas infinna sig på samma tid 
för alla, .nämligen någon gång mel
lan klockan 2 och 3 på efternatten. 

Edith MacMillan. 

En människa som har ett kärleks-
löist sinne, finner idel skröplighet 
omkring sig, intet som förtjänar 
kärlek. 

T). G. Manrcid. 

De tre stora grundvilkoren för 
livets lycka äro: något att göra, 
något att älska, något att hoppas. 

T. Chalmers. 

Allt kan man strö ut med hast 
i världen, blott icke en oavbruten 
följd av goda dagar. 

Jean Paul. 

Vi ocb våra 
nerver. 

En engelsk kvinnlig expert på 
området, författarinnan Kathleen 
Norris, har tagit till orda i den 
synnerligen aktuella frågan: "Vi 
och våra nerver." 

Hon uttalar sig med den öppen
het och den skärpa, med vilken en 
kvinna brukar rikta sig till andra 
kvinnor, när hon har något obe
hagligt att säga dem och slipper 
att göra det öga mot öga utan i 
stället på det trygga avstånd som 
en tidningsspalt skänker. 

Om man tar bort de svåraste 
utfallen och mildrar en del andra 
skarpa uttryck ger hennes artikel 
emellertid en del vederhäftiga syn
punkter och goda råd. Den kom
pletteras i viss utsträckning av en 
annan artikel i föreliggande n:r, 
"Arbete med oro" av Elin Eilerz, 
till vilken vi hänvisa. 

— Nio tiondedelar av all nervo
sitet är egoism, säger miss Norris 
mera skarpt än kanske sant. Och 
hon tillägger: 

— Världen är full av nervösa 
kvinnor. Deras legioner äro sprid
da överallt, plågande och demora
liserande deras omgivning. Vi se 
dem överallt i arbetsvärlden. De 
jordbävningar, som deras otygla
de humör framkallar, skylla de på 
sina "nerver". Och i sina hem äro 
de ett gissel endast för att deras 
nerver skola få vad de åstunda 
för att vara tillfreds. Om ett glas 
går i kras, om jungfrun begår ett 
misstag, om någon kommer för 
sent till middagen eller eljes nå
got är konträrt då fordra hennes 
nerver att få ge sig tillkänna ge
nera ett skri, genom en störtflod 
av vredesord, genom handvridning 
och mörka miner. 

Men det sker icke alltid ostraf
fat. Nerverna kunna ta ut sin 
rätt på ett för vederbörande för-
därvbringande sätt. Det finns nå
got som heter "schock", nervöst 
sammanbrott o. s. v. 

En kvinna vilken blir nervös för 
bagateller, sådana som de nyss 
nämnda, blir det därför att hon 
tänker endast på sig själv. Hon 
saknar förmåga att se saker och 
ting ur de andras synpunkt. 

Det är naturligt för oss kvin
nor att tänka på oss själva, men 
att ge uttryck åt vårt missnöje på 
ett nervöst och för vår omgivning 
plågsamt sätt, är brist på själv
behärskning. 

Bakom de retliga nerverna lig
ger ofta mer eller mindre utpräg
lad ohälsa eller Hygieniska under-
låtenhetssynder. Må den självför
sörjande kvinnan, som på sin ar-
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betsplats är ett till utbrott alltid 
färdigt ovädersmoln, skaffa sig 
tillräcklig nattsömn, promenader 
i frisk luft, vila och förströelse på' 
sin lediga tid samt leva på en en
kel och närande kost. Belöningen 
skall icke utebliva — starka och 
pålitliga kontorsnerver. 

Goda hemmanerver kunna vin
nas på samma sätt. Är det ekono
miska bekymmer som framkalla 

tänsla utrustade kvinnan en man 
ycker det är skönt och gott att 

vara. 
Kom ihåg, ingen har ångrat 

att han eller hon talat för litet. 
Förkunna icke högt och tydligt 
vad som kväljer ert hjärta utan 
sluten eder mun, o, nervösa kvin
nor! Är icke klagosånger den led
sammaste underhållning man kan 
bjuda en annan. Och när vann 
man sympati och beundran med 
deras hjälp? Ni kan kontrollera 
era nerver på samma överlägsna 
sätt som hon, uen lugna, filoso
fiska kvinnan som modigt blickar 
livet i ögonen och tar det onda 
med det goda utan att begära för 
mycket av ödet. 

EKSTRÖMS ,, 
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nervositeten, så förfall icke till 
lönlösa grubblerier utan gör nå
got positivt och verksamt. Skriv 
ned utgifterna, förenkla levnads
sättet och bringa på det viset bud
geten i jämvikt! De ofta hörda 
bekymren: Tänk om Emil mister 
sin anställning, eller om jag skulle 
bli sjuk igen, eller om aktierna 
skulle bli värdelösa — kasta bort 
dem! öda icke kraft på dessa 
spöken, som kanske aldrig skola 
bli verkligheter. 

Och om, som väl ofta händer, 
ni är ansatt av den nervförtäran-
de fruktan att han icke längre 
älskar er, påminna er att den ner
vösa, i tårar upplösta, eller upp
hetsade kvinnan just är den kvin
na, som en man brinner av åstun-
dan att komma bort ifrån, så fort 
och så långt som möjligt. Det 
är hos den klara och lugna, 
den gladlynta, godsinta, med själv-

Det levande skelettet. 

En man skriver: Tidens dyrkan 
av den överdrivna magerheten är 
farlig. Många flickor svälta sina 
kroppar för att komma i besittning 
av den magerhet, som blivit modärn. 

De svälta bort sin flickskönhet. 
De bliva levande skelett, skinn och 
ben, med insjunkna kinder och djupt 
liggande ögon. 

Skönhetens harmoniska former 
böra icke utbytas mot hungersnö
dens skarpa linier. Skönhet utan 
charm verkar tillbakastötande, och 
charm kan icke vidmakthållas i en 
undernärd kropp. Charm hör i-
hop med hälsan. En flicka, som är 
undernärd, förlorar snart ungdom
ens behag. Hennes nervsystem lider. 
Hennes humör blir retligt. Charm 
har sin källa i hjärnan, och hjär
nan undernäres samtidigt med den 
övriga kroppen. . Hjärnan kan icke 
hållas arbetsduglig i en kropp, vars 
naturliga näringsbehov undertryck-
es. 

En flicka bör kombinera skönhet 
med charm och motstå frestelsen att 
förlora båda i en enfaldig strävan 
att ernå kroppsformer utan rund-
ning. Venus var inget skelett! 

Möter oss någon, som är skyldig 
oss tack, genast faller det oss i min
net. Hur ofta möta vi ej någon 
som vi äro skyldiga tack utan att 
vi tänka därpå. 

J. W. v. Goethe. 
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det goda fartyget! Vad det är fast, 
ståndaktigt, okuvligt! 

— Tala inte till mig om stormen, 
Innico, sade hon upprörd. 

— Och varför? 
— Jag kan inte tänka på det — 

jag skulle inte kunna tänka på det, 
då det är hårt väder, jag skulle al
drig kunna sova — — — 

— Då borde man segla med den 
man håller av — -— 

— Ja, varför inte? 
— Lagen tillåter det inte. 
— Lagen? 
-— Dansa då, Eva, dansa, nu då 

Innico är här, ropade Eugenia 
d'Aragona skrattande och skakade 
sina stora briljantörhängen. 

Det spelades upp till vals. Många 
av fruarna hade utmattade slagit sig 
ner på de blåa sammetssofforna, men 
de outtröttliga flickorna ville ej 
sluta. Elfrida Kapnist i en utma
nande dräkt av röd brokad, atlas-
skor gnistrande av stålpärlor och en 
liten röd hatt beströdd med glim
mande pärlor, gick arm i arm med 
Willy Galeota, den unge man, som 
för tillfället var mest på modet in
om den napolitanska societeten. Hon 

såg mer än vanligt ut som en zige-
nerska i den paranta dräkten, som 
väckte mycken anstöt på åtskilliga 
håll. Willy hade sedan en månad 
tillbaka enträget gjort henne sin 
kur på ett sätt, som om hon varit 
hans lagvigda hustru. Han följde 
med henne överallt, dansade med 
henne hela kvällen, lät ingen närma 
sig henne, och hon tog emot hyll
ningen som de fördomsfriaste bland 
utländskorna. Och som vanligt sa
de man om henne de mest schocke-
rande och de mest smickrande sa
ker: — Willy var hennes älskare — 
Willy kunde ej lyckas få ett enda 
Ömt ord av henne — Willy och hon 
hade anträffats ensamma i Posilippo 
i täckvagn en natt — Willy hade 
aldrig ens fått tillåtelse att besöka 
henne i de två små torftigt möble
rade rum, där hon bodde —- Willy 
behandlade henne som en dansös — 
Willy hade förlovat sig med henne. 
Hon själv tycktes vara fullständigt 
omedveten om alla dessa stridiga 
rykten, där hon nu mjukt rörde sig i 
dansen med blicken sänkt i sin ka
valjers, fullt och tryggt medveten 
om sin trollmakt. 

För ett ögonblick hade Giulia Ca-
pece varit förargad på Elfrida, Willy 
Galeota stod främst på hennes egen 
friarelista, men när hon såg sig om
ringad av beundrare, prinsen av 
Sirmio, den rikaste patriciern i Rom 
med stora gods i Ungern, Giorgio 
di Neri, den rikaste florentinarn, 
greven av Detmold, förste sekretera
re vid tyska ambassaden, och andra 
mer och mindre förnäma unga män, 
tröstade hon sig snart. Det var till
räckligt många ändå, som gjorde 
henne sin kur. Hon dansade, pra
tade, skrattade, åt glace och var för
tjusande vacker i sin klänning från 
Worth med ett halsband av sju ra
der äkta pärlor, under det hennes 
mor betraktade henne på avstånd 
ömt leende mot sin vackra dotter 
och med glädjetårar i ögonen över 
all den hyllning, för vilken hon var 
föremål. 

Maria Gulli-Pausania, den klassi
ska skönheten med den rena syraku-
sanska profilen, hade mycket väl re
da på att dansen passade bättre för 
de oregelbundna skönheterna och 
deltog därför ej i balen utan gick 
fram och åter mellan paren lik en 

ståtlig Minerva i sin enkla svarta 
halmhatt endast prydd med några 
friska majrosor och sin ytterligt 
enkla svarta sidenklänning. Peppi-
no Sannicandro bjöd henne armen 
med ett uttryck av lycksalighet på 
sitt enfaldiga ansikte och blev ännu 
mera hänförd, då han såg sin dams 
gillande leende åt några av hans 
dumma kvickheter. En fråga, som 
han ställde till alla sina vänner, som 
tränade för kapplöpningarna, var: 

— Hur många djur tänker du ta 
med dig till kapplöpningarna? 

Att få promenera arm i arm med 
en av Napolis vackraste flickor gjor
de den stackars ynglingen överlyck
lig, fast Maria ej bevärdigade honom 
med många ord utan alltjämt bibe
höll sin roll av tankfull och vis gud
inna. 

Med en gång upphörde musiken 
och alla paren började promenera 
fram och tillbaka på däcket. Bric
kor med glace bjödos omkring och 
sorlet av kvinnoröster ljöd himmels-
högt. 

Därnere i amiralens hytt var det 
stor trängsel kring byffén, där hör
des muntert klingande med glas, 

slammer med tallrikar. De båda 
flickorna Gaston, rosiga och leende 
med sjömansmössor på de ljusa flä
torna, förde sina väninnor till byffén. 

Forts. 
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nalkas mel stora steg! 

Behöver Ni förse Eder med något 

nytt i klädväg ? Om så är fal]et 

uppskjut då ej till sista minuten att 

göra Edert val. Kom in till mig, så 

skall jag visa Er den allra bästa 

herr-konfektion, som står att få 

Låt mig genom Edert besök få 

tillfälle att övertyga Er — liksom 

alla andra — att min konfektion 

är "bättre än månget beställt". 
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BREVLÅDA. 
-R- L—m. Er skrivelse andas ic

ke den lojalitet, som är oumbärlig 
för ett framgångsrikt samarbete 
med andra. Överväg därför om 
icke också Ni själv har en smula, 
skuld i det passerade och följakt
ligen skyldighet att ta ett av de två 
svåra stegen framåt, varpå hela för
soningen synes hänga. 

A. E—-n. Solen lyser ocli det 
doftar hägg. Vi kunna icke med 
bästa vilja i världen tvinga kulen 
vinterstämning på våra läsare. 

S—g V—r, "Trogen", Stina och 
"Trettiotre". Hjärtligt tack för in
tresset, men ni har en farlig kon
kurrent i genren, vilken rättvisan 
kräver att vi vid tillfället främst 
ha i minne. " - .-.Tji« 

Till Södern. Ni kan lugnt be
stämma Er för köpet. Vi våga för
säkra att Ni skall bliva fullkomligt 
nöjd. 

Sanndrömmare. Märkligt! Ni 
har inte möjlighet att närmare de
taljera händelsen och i övrigt pä 
något sätt styrka uppgifternas ve
derhäftighet? Vi äro mycket in
tresserade av detta ovanliga fall. 
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INNEHALL. 

ltlandskrönika i sammandrag 

Nedrustningen. 
flätan. Av Gertrud Hagberg. 
yjra dubbelgångare. Av Lektor Jenny 

Richter Veländer, 

Hemve. 
Av Den fundersamma. 

Dikt av Ruth Bogren. Efter stormen 
,0verture». 
Här och Där. 
Rampfeber i det dagliga livet. Av 

Beda Willner. 
kutrygg. svankrygg, insjunket bröst 

och dålig hälsa. 
.Gossen är mannens fader.» 
Förhöret. Av Stilett. 
Nunnan. Roman av Matilde Serao. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Ena dagen försäkra de utländska 
telegrammen, att frågorna om den 
tyska säkerhetspakten och de tyska 
avrustningsförsummel serna stå in
för sin lösning, att Frankrike och 
England uppnått full enighet och 
att alla handlingar ligga färdiga för 
renskrivning. Den andra dagen de
menteras dessa glädjande budskap. 
Det har hakat upp sig litet på det 
ina eller andra hållet, och det mås
te tills vidare anstå med renskriv
ningen av samförståndshandlingar-
ne. Den sista versionen har gäl
lande kraft den dag, då föreliggande 
utlandskrönika skrives. 

Yad man förstår är, att det råder 
verklig oöverensstämmelse mellan 
de franska och engelska synpunk
terna. Vilkendera sidan som skall 
segra i denna för Europas närmaste 
framtid så livsviktiga fråga vet 
man icke. Man tycker sig känna 
hur absolut omedgörligt det fran
ska folket är, hur obenäget att slå 
in på en verkligt fredlig väg. Dess 
politik just nu är förhalning. Allt 
göres för att draga ut på tiden, att 
hålla de tyska frågorna svävande, 
att fördröja deras lösning. 

I samband med allt detta talas 
det om en splittring inom engelska 
regeringen och möjligheten av att 
utrikesministern, Chamberlain, kom-
nier att träda tillbaka som följd av 
ätt han intager en mera tillmötes
gående hållning gentemot de fran
ska kraven än vad den övriga rege-
ringen gör. 

Marockoäventyret utvecklar sig 
icke alldeles gynnsamt, för Frankri-

De utsända bulletinerna äro 
visserligen lugnande, men engelska 
tidningar påstå, att de äro censure
rade och att de franska trupperna 
i själva verket måst retirera, läm
nande de yttersta små gränsfäst-
ningarne kringrända av Abdel 
Krims vikla skaror. 

Franska regeringen har sökt 
samförstånd med Spanien i Marocko
frågan och, enligt uppgift, i önskad 
utsträckning lyckats. Det gäller 
toga gemensamma krigiska operatio-
Der utan endast tillstånd för de 
iranska trupperna att vid förföljan-

av Abdel Krim överskrida grän-
'St'n till spanska Marocko. Men 
först måste den fruktade berber-
Wdingen besegras, och det är må-
hända ett litet stycke dit. 

JSedrustmngen. 
Efter en tre dagars debatt i för

svarsfrågan har riksdagens båda 
kamrar antagit det nedrustningsför
slag, som utgör resultatet av social
demokraternas och de folkfrisinna
des samarbete på detta område. Be
slutet innebär ett fruktansvärt för
svagande av landets värnkraft och 
detta i den mest farofyllda tid. 

Det har icke förebringats ett en
da verkligt vägande skäl för detta 
nedbrytande av vårt med möda och 
stora kostnader uppbyggda försvar. 

Någon enig folkmening står icke 
bakom beslutet. Det har emot sig 
hela den militära sakkunskapen och 
den ojämförligt större delen av de 
befolkningsgrupper, som kunna an
ses äga förutsättningar att verkli
gen bedöma frågans innebörd och 
räckvidd. 

Ekonomiska svårigheter ha icke 
gjort en nedskrivning av försvars
utgifterna till en ond nödvändighet. 

Det s. k. Geneveprotokollet på 
vilket man byggt både förhoppning
en om framtida europeisk fred och 
möjligheten av en avrustning har 
för alltid lagts till handlingarne 
och är borta. 

Uträkningen att det avrustande 
Sverige kan leva i trygghet för 
Moskoviten bakom de kämpande och 
blödande Östersjöstaterna är lika 
falsk som feg och lågsinnad. 

Nedrustningen, besluten mot en 
så stark riksdagsminoritet och mot 
den kraftiga folkopinion som givit 
sig tillkänna, är ingenting annat än 
ett politiskt maktmissbruk, dubbelt 
förhatligt därför att det riktar sig 
icke endast mot politiska motstån
dare utan ytterst mot det gemen
samma fäderneslandet. 

Gåtan. 
Av GERTBUD HAGBERG. 

Eo och 
vänner. 

rykte äro sällan goda 

T. v. Hippel. 

Inget uppseendeväckande hade 
hänt på hela promenaden. Bland 
mängden av mötande hade ingen 
tilldragit sig uppmärksamheten, 
ingen mer än denna medelålders 
kvinna av folket, inbegripen i ett 
flödande och ^krattande samtal 
med en annan kvinna, båda orygg-
ligt hållande stånd mot och kly
vande strömmen av människor 
som brådskande rörde sig på trot
toaren utmed stora salutorget, 
där kommersen pågick som livli
gast. 

Det egendomliga med henne val
en bagatell, knappast värd att 
nämna — hon hade endast en en
da framtand, en tand vilken av
tecknade sig som ett jättestort 
vitt utropstecken mot mörkret 
bakom. 

Detta enkla faktum stred på 
ett avgörande sätt mot hennes ut
seende för övrigt. Hon hade den
na gestaltens självmedvetna res
ning, denna sorglösa frimodiga 
uppsyn, som följa med en verkligt 
god ekonomi, och den stora sväl
lande penningväskan vid livrem^ 
men underströk ytterligare hen
nes välstånd. Ansiktet var friskt 
och rödlätt och ehuru kantigt och 
grovt långt ifrån fult. Det präg
lades av en viljekraft och en se
nig uthållighet, som man endast 
undantagsvis finner hos kvinnor. 

Hon var klädd som en mång-
lerska, praktiskt men utan någon 
tanke på hur det hela månde taga 
sig ut. Detta förhållande anslöt 
sig till och underströk intrycket 
av den ensamma tanden, så verk
ligt gåtfull i en tid som vår, då 
även ålderdomen och fattigdomen 
bruka visa perfekta tandrader. 

Vad kom denna kvinna, som 
ännu befann sig i sina bästa år 
och som tydligen hade mycket 
god råd, att så fullständigt glöm
ma det kvinnliga behovet att göra 

(Eftertryck lörbjudes.) 

Mussolinis förklaring, att Italien 
aldrig skall tillåta det österrikiska 
folket att ansluta sig till det tyska 
frändefolket har väckt enormt upp
seende i Österrike och väl även bit
ter harm. Mussolini stöder sig på 
ett par fullt klara paragrafer i Ver-
saillesfredstraktaten och Österrike 
är ett avrustat land, som endast har 
att lyda och, kanske också, att hop
pas på bättre tider. 

F. n. pågår en allmän uppgörelse 
i fråga om de europeiska staternas 
krigsskulder såväl till varandra som 
till U. S. A. ,vilket land visar sig 
vara en omedgörlig och hårdhjärtad 
fordringsägare. Skulderna fonde-

och avbetalningarne fastställas. 
I Belgien liar den nybildade katol

ska regeringen redan störtats. Man 
ämnar nu försöka med en opolitisk 
expeditionsministär under ledning av 
borgmästare Max, liberal. 

ras 

Chefen för den ryska sovjetrege
ringen, Stalin, har framlagt en plan 
till den färgade världens revolutio-
nering och övergång till bolsjevis-
men. De länder som närmast skola 
tagas under behandling äro Indien, 
Marocko, Kina, Egypten och Java. 
Infödda agitatorer fostras vid det 
för detta, ändamål upprättade uni
versitetet i Moskva. Häri ligger en 
utomordentlig fara för den vita 
världens kolonialvälden. 

Ett rykte vill veta, att England 
har för avsikt att göra Östersjön 
till ett engelskt hav. En. engelsk 
flottbas skulle upprättas på arren
derade estländska öar. A ad man 
med säkerhet vet är, att England 
under innevarande sommar planerar 
ett stort flottbesök i Östersjön. Kan
ske finner man det lämpligt att 

stanna kvar där. 

det bästa av sitt utseende, att hjäl
pa upp det med de medel, som äro 
inom räckhåll för varje välför
sedd portmonnä? Vad var det som 
gjorde detta till oväsentligheter 
för henne? Vad var det som upp
tog henne så uteslutande, att allt 
annat ingenting betydde? 

Ja, det var gåtan! En gåta som 
åtminstone undertecknad på den 
bråkdel av en minut som stod till 
buds, icke skulle kunna finna lös
ningen till. 

Men se, i samma ögonblick är 
den där! En gosse och en flicka 
i 13—14 års åldern ha sneddat 
gatan och sluta sig nu intill torg-
månglerskan med alla tecken till 
glädje och förtjusning. Det är 
hennes barn! Ett par vackra 
barn. Men de och hon passa på 
intet sätt ihop. De äro påfallande 
dyrbart klädda och verka i hela 
sitt yttre lika avgjort överklass 
som hon själv torgmånglerska. 
Mängden av böcker, som de bära 
under armen, berätta att de gå i 
andra skolor än folkskolan. 

Modern skjuter dem på arms
längd ifrån sig liksom för att 
bättre kunna fröjda sig åt deras 
åsyn. Hennes blick lyser av tri
umf, och hon skrattar med sin 
enda tand. Hon vet vad dessa 
vackra kläder kosta i reda pen
gar och henne själv i arbete. Hen
nes seniga fingrar stryka nästan 
andaktsfullt över bokpackarne 
som de bära, dessa underbara böc
ker som tillsammans med de pen
gar hon förtjänar skola göra hen
nes barn, en torgmånglerskas 
barn, till fina människor, till verk
ligt herrskapsfolk. 

Där är lösningen till hennes gå
ta, fångad med ett ögonkast. 

Hon är en av dessa enkla kvin
nor, som aldrig skola kunna ar
beta sig upp ur sin egen låga mil
jö, som aldrig skola kunna komma 
bort från sig själva, från sitt gro
va språk, sina opolerade manér, 
sina väldiga arbetsnävar, men som 
äro beslutna att på kraftiga ar
mar lyfta sina barn upp och in i 
den för andra stängda, underbara 
värld, där de rika och förnäma 
leva i härlighet. Denna starka 
kvinna med den stålklara blicken 
och den svällande pennmgväskan 
vid höften drömmer för sina barn 
icke om en kontorsstol eller en 
lärarepulpet utan om salongen och 
direktörsrummet, om rikedom, 
makt och ära. 

Det är detta som upptar hen
nes tankar, som fyller hennes da
gar med arbete, som gör penning
förvärvet till ett så alltuppslukan-
de intresse, att ingenting annat 
har någon beytlelse, att hon glöm
mer sig själv, tandläkaren, söm
merskan, modisten. 

Vet hon vilket pris hon skall 

Våra dubbelgångare. 
Av Lektor J E N N Y  R I C H T E R  V E L Ä N D E R .  

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie 

Det hände mig en gång, att fö
reståndarinnan för en katolsk sko
la presenterade mig för en ung 
klasslärarinna med det lilla upp
lysande tillägget: "Fru Veländer 
är icke katolik". 

"Ah", utandades den lilla nun
nan och ryggade flera steg bak
länges, som om hon fått en elek
trisk stöt. 

"Men vi ha samma Gud", sade 
jag. 

"Ah, fru Veländer tror också 
på Gud", viskade hon och smög 
sin hand i min och såg på mig 
med sina av godhet strålande ö-
gon. 

Våra livslinjer skära varanara 
endast i denna punkt, och dock 
bär hon min bild i sitt inre och 
jag hennes. Hennes Jenny Ve
länder är en helt annan än den 
som skriver detta, och dock är hon 
en verklighet. Den lilla nunnan 
gör sig vissa föreställningar om 
mitt religiösa liv och tilltror mig 
gärningar, som enligt hennes upp
fattning karaktärisera kättaren. 
Hennes väsen var idel ömhet, men 
gentemot mig var medlidande det 
starkaste inslaget, och hon lider 
vid tanken på vad som förestår 
mig, och hoppas kanske, att Vår 
Herres profoss måtte ha ont om 
bränsle, när han skall upphetta 
det halster, där jag skall stekas. 
Det grymma öde hennes kyrka be-

betala för sina barns framgång? 
Helt säkert. Hon är beredd att 
erlägga det intill sista skillingen! 
Ännu äger hon dem, ännu beund
ra och dyrka de henne, ännu är 
det naturligt för dem att även ute 
på gatan siu'_a sig intill henne 
med glädje och förtjusning. Men 
en dag skola de och hon tillhöra 
två olika världar. En dag om någ 
ra få år skola de se skillnaden 
mellan sig och henne, mellan hen
ne och kamraternas mödrar. De 
skola icke längre vilja vidkännas 
henne inför andra eller göra det 
med blygsel, rodnande över hen
nes grova språk, hennes opolerade 
manér, hennes väldiga arbetsnä
var. Hon skall icke passa i deras 
värld och de skola vantrivas i 
hennes. Deras besök hos henne 
skola bli sällsynta och flyktiga och 
hennes hos dem förläggas till ti
der, då ingen annan är där. 

Där hon nu står i folkvimlet, 
kastar hon stolt tillbaka huvudet 
och det lyser i stålögonen, när 
hon ser på barnens Det är som 
ville hon säga: 

— Jag vet priset och jag beta
lar det! 

reder kättaren, måste väcka före
ställning hos henne om synd och 
brottslighet hos kättaren. Jag har 
alltså där borta en dubbelgånga
re, som är en helt annan än jag 
och som jag icke i någon mån vill 
svara för. 

En annan gång hände det mig, 
att en dam under vårt samtal med 
största livlighet angrep en del ba
rocka och enfaldiga åsikter och 
försvarade en del fundamentala 
etiska meningar. Vi hade aldrig 
sett varandra förr och dock gick 
hon till strids mot mig som en 
munk mot en saracen. Anlednin
gen var, att hon gjort ganska nära 
oeltantksap med en min dubbel
gångare, som skapats och utrus
tats med en levande ande av en 
bekant till mig, som ser på frisin
nade och fritänkare på samma sätt 
som katoliken på kättaren. Var 
gång dylikt händer, måste jag lik
som vid detta tillfälle försäkra: 
Er goda väns Jenny Veländer är 

alls icke min Jenny Veländer och 
jag svarar icke alls för den per
sonen." 

Den spanske författaren J. Eche-
garay har i dramat "Den store 
Galeotto" skildrat, hur ett helt 
samhälle tog sig för att ingripa i 
ett oskyldigt "trekantsförhållande" 
och genom att skapa brottsliga 
dubbelgångare till de tre oskyldi
ga: mannen, hustrun och den ge-
mensamme vännen, slutligen drev 
dem till att begå de brott, som 
pådiktats dem. Galeotto kallar han 
detta fantomartade, som uppstår 
därigenom att människorna vilja 
tvinga sin nästa att ta ansvaret 
för vad man behagar anklaga en 
på så sätt tillskapad dubbelgånga
re för.. 

Thorild, som var känslig för 
varje kränkning av rättssynpunk
ter, uppställde som den grund var
på mänskliga mellanhavanden 
skulle utredas, tesen : 

Att taga var sak för vad den 
är. 

Ur denna sats emanera alla la
gar. Ett domstolsförfarande, som 
icke vore grundat på densamma, 
vore purt skoj och bedrägeri. 

Den otränade intelligensen har 
mycket svårt för att undersöka, 
beskriva och erkänna fakta, d. v. 
s. ta var sak för vad den är. Att 
förneka fakta brukar man anse 
vara kriterium på den heliga — 
eller oftast mycket oheliga — en
falden eller ock på bedräglighet. 
Det är förnekandet av fakta, som 
vållar hälften av allt elände i 
världen. 

Men den thorildska satsens kom
plement är en lika viktig grund
pelare. Det lyder: 

DRICK FRIMÄRKS THE ß-H rli<3en 


	041
	042
	043

