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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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svenska tillverkning. 

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. 

Hrla JMjölk 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 
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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 
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"Tag var person för den han 
ar. 

Negligerandet av detta vållar 
den andra hälften av världselän
det. 

Ur denna sats följer några ko-
rollarier, som allmänheten i regel 
är alldeles okunnig om eller åt
minstone mestadels negligerar. 
Dessa äro: 

Var och en skall bära ansvaret 
för sina tankar, ord och gärnin
gar. 

Var och en är fri och utan an
svar gentemot sina dubbelgån
gare och kan icke och får icke dö
mas efter deras tankar, ord och 
gärningar, icke ens om dessa dub
belgångare äro utformade i god 
tro och i goda avsikter, icke ens 
om de äro av större värde än ori
ginalet. 

Om A säger: "Det här har B 
sagt", så vet man icke därför, vad 
B sagt ,utan endast vad A tror 
eller påstår, att B sagt. Referatet 
kan vara riktigt eller oriktigt, till 
en viss procent riktigt och till en 
viss procent oriktigt. På samma 
sätt med den karakteristik A ger 
av B. Den kan vara fullständigt 
falsk och den kan vara en bland
ning av sant och osant. Den må
ste tagas för vad den är, även om 
den upphöjer och förskönar B på 
ett otillbörligt sätt, ty detta upp
höjande och förskönande kan 
framkalla orättvisor mot en annan 
person, som det är en skyldighet 
att jämföra med B. Oklarheten 
på denna punkt är det, som vållar 
det mesta av alla orättvisor och 
misstag vid val och utnämningar, 
vid utseende av förtroendemän, 
vid intagning av elever genom 
konkurrensexamen m. m. 

Åttonde budet söker skydda mot 
subjektiva omdömen, som avse att 
neddraga och kränka, men intet 
bud i dekalogen tar hänsyn till 
subjektiv förfalskning i motsatt 
riktning. Man har t. ex. starka 
sympatier för en person,- som sö
ker en lärarbefattning, och ge
nomdriver utan samvetsbetänklig
heter hans val och frågar inte ef
ter den orättvisa, som därigenom 
tillfogas en mer meriterad sökan
de. Man sätter in en partivän i 
en kommunal tjänst, även om han 
icke är vuxen ämbetet, och un
danskjuter en fullt kompetent, 
därför att han icke hör till par
tiet, o. s. v. 

Lyckas det att sudda ut grund
principen: "Tag var person för 
den han är", och få i gång vanor 
att döma personer efter vad and
ra tro, anse, påstå och anta, att 
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de äro, så komma alla laster och 
lidelser i farten för att producera 
dubbelgångare och jorden blir det 
helvete av lögner, halvsanningar 
och efter luft kippande, halvkväv
da sanningar, som den just är. 

Enda räddningen ligger i en 
upprensning av begreppen ända 
ned på djupen. Redan skolan måste 
ta itu på allvar med klassernas 
sj älvdisciplinering. Rättssynpunk
ter och rättsförfaranden måste tas 
med i folkbildningsarbetet. Kvin
norna måste in i positivt ansvar 
för landets rättsväsende, så att 
hela kvinnokönet genomsyras av 
rättsinne och vänjes vid självan-
svarigt ståndpunktstagande i 
rättsfrågar. Pressen måste som 
alla andra ställas till rätta för för
brytelser mot rätt och heder. Kaf
ferepens Galeotto är ett oskyldigt 
barn i jämförelse med pressens. 
Dubbelgångaresystemet måste 
krossas. 

Det finns ingen annan väg till 
rättssamhället. 

Göteborgs kvinnoförbund för 
Sveriges sjöförsvar. 

I dagarne har i Göteborg bildats 
en sammanslutning Göteborgs kvin
noförbund för Sveriges sjöförsvar, 
vilken tillhör Kvinnoförbundet för 
Sveriges sjöförsvar, som har sitt 
centrum i Stockholm. Göteborgs
föreningen skall dock arbeta själv
ständigt under egen styrelse och 
disponera över sina egna medel. 

Redan förut ha försök gjorts att 
vinna terräng för denna rörelse i ri
kets främsta sjöfartsstad, men att 
föreningstanken nu vunnit den 
utomordentligt livliga anslutning, 
som skett, sammanhänger helt sä
kert med den olyckliga lösning vår 
försvarsfråga fått vid behandlingen 
i riksdagen. En massanteckning 
av medlemmar har ägt rum och man 
räknar med en startsiffra som når 
tusentalet. Årsavgiften är fast
ställd till 2 kr. Inflytande medel 
skola användas i sjöförsvarets tjänst, 
vari även propaganda för ett stär
kande av vårt försvar kan ingå. 

Den tillsatta interimsstyrelsen ut-
göres av fröken Helene Bonnier, 
som nedlagt ett betydande arbete 
för föreningsstarten och hedrats 
med uppdraget att vara styrelsens 
ordförande samt av fru Marianne 
Norén, vice ordf. och fröken Elsa 
Dalman, sekreterare och kassaför
valtare. 

Sammanslutningen är opolitisk. 
Inträde i föreningen kan vinnas 

genom hänvändelse till fröken Bon
nier, Kungsportsavenyen 6. Tel. 
3484. 

I|cmve. 
Amerikaliniens stora bilchara-

bang rullar långsamt genom staden. 
Man ser på håll några dussin röda, 
gula, gröna, bruna, blåa hattkupor 
och, när bilen kommer närmare, un
der dem unga täcka flickansikten. 
Det är amerikanska turister, i U. S. 
A. födda döttrar till svenska invan
drare, och de komma för att taga 
de gamlas country i ögonsikte. 

Rör sig något i deras hjärtan? 
Yärme, hänryckning? Äro de be
tagna i sina fäders land? Motsva
rar det de underbara skildringar, 
som de hört i barnkammaren, inspi
rerade av kärlek till hembygden 
oeh av hemsorgen, som suckat i den 
berättandes hjärta? 

BO H U S B A N K E N  
0/ å Kapital-, Depositions- ocli Sparkasseräkning 
/ GÖTEBORG, Drottningg. 35 (intill Asea, Ö. Hamng.) Tel. 9439, 18829. 
/Q Träd i förbindelse med banken, som gärna lämnar upplysningar o. råd. J 

Cfter stormen* 
J skogen. 

någonsin förnam jag skogen så, 

meb bräckta grenar trädens Jättar stå. . . 

Jtär fielt förintad är ben starka tnnôens makt 

fjar tystnaben sin mjuka kanb fjett stilla lagt 

så lätt oc k kelanbe på éööstrött, färjad skog, 

bär Blommorna ocf) träden kämpabe ocf) bog. 

Jlu blott en maktlös liten vinbpust sakta fat 

meb långa mellanrum Blanb grenarna ocf) Haben, 

jben ej ett enôa granö av stormens kraft fiat ftoar, 

men leker storm oefi njuter av Braoaôen. 

Iben frtb sig nu i skogens tämpel sänker 

åt mig en obeskrivlig aning skänker 

om något mäktigare : själens ftib, 

om ro som följer på en inre strib, 

om lugn ocf) stillket, som ef orb förklarar, 

som ingen för en annan uppenbarar. 

R U T H  B O G R E N .  

Deras unga vackra ansikten ge 
inget svar på denna fråga. Deras 
amerikanska ögon blicka kritiskt 
på dessa svenska husrader, vilka 
icke innesluta en enda skyskrapa, 
och med undran på dessa fåtaliga 
bilar, som komma med så långa mel
lanrum. Nej, denna lilla svenska 
stad, rikets näst största, betyder 
ingenting för ungdomar som kom
ma från miljonstäder och som på al
la områden äro vana vid det största 
i världen. Denna lilla stad är där
jämte för korrekt till sitt yttre för 
att ha kuriositetsintresse. 

Kyla och liknöjdhet utstråla från 
denna jättevagn av idel kallsinniga 
utländingar. 

Men nej, se den gamla damen 
där! Hennes ansikte lyser, hennes 
ögon blicka hänryckta ut genom 
de mörkbågade rundögda brillorna 
och det skälver ett leende av gråt 
och glädje kring munnen. Vad hon 
måtte ha längtat till den svenska 
jorden, till de svenska skogarne, 
vattnen, fälten, ödemarkerna och 
stengatorna! Och till dessa män
niskor som tala hennes språk! 

Ensam bland hela resenärsflock

en viftar hon med en liten ameri
kansk flagga åt alla hon ser på trot
toarerna, på spårvagnarne. Hon nick
ar och strålar, som skulle hon vilja 
trycka deras händer, sluta dem alla 
i sin famn. 

Men trottoaren och spårvagnen 
blickar henne kallt, trögtänkt och 
undrande an. 

De förstå inte att hon där borta 
i det stora rika, mäktiga landet 
känner sig som en främling, att 
hemsorgen varit hennes oskiljaktige 
följeslagare i år, i decennier. 

Och den som skriver detta och 
ensam bland en hel spårvagnsrefu-
ge med sysslolösa människor lyfte 
handen till återhälsning med ett 
försök till varmt landsmanninnele-
ende kommer plötsligt ihåg, att 
hemlängtan, hemve är en jämförel
sevis ny företeelse i människans his
toria. 

Den fick namn först under sena
re hälften av 1600-talet. Det var 
när schweizarne, vilka som soldater 
trätt i fransk tjänst, trots de nya go
da dagarne, angrepos av ångest och 
feber vid tanken på sitt fattiga hem, 
deserterade när de hörde sitt fäder-
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neslands melodier spelas och i mån
ga fall dogo av sin längtan. 

Denna underliga åkomma fick ett 
lärt namn, nostalgi, (sjukligt upp
driven hemlängtan) men de sjuka 
schweizarne själva kallade den 
"Heimweh", ' hemhjärtesorg, hem
smärta. Sedan upptogs också begrep
pet i andra språk. Det blev till "hem
längtan" hos oss, ett svagt uttryck 
mot "Heimweh" och det dansk-nor-

ska hemve. 
Man ansåg först, att Heimweh 

tydde på en själslig svaghet och un
dermålighet säregen för schweizar
ne, ett antagande som de schweizis
ke vetenskapsmännen skarpt bemöt
te. De påstodo istället att åkomman 
var rent kroppslig och berodde på 
att de schweiziska soldaterna, vana 
vid den lätta bergsluften, icke tål
de det tunga lufttrycket på slätt

landet. 
Hundra år senare visste man, att 

även andra folk än schweizarne kun
de angripas av nostalgi, att det icke 
var fråga om lufttryck och själs-
svaghet utan om kärlek till, trohet 
mot det egna landet, det egna folket. 
Den ursprungliga skammen var ta
gen från hemlängtan. Skalderna 
började sjunga om den. 

Just nu svänger amerikabilen 
runt hörnet. Det lilla stjärnbane-
ret hälsar outtröttligt varje mötan
de svensk. 

Den fundersamma. 

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

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

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo] 
—  «  l J C D ° l a g e t  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

"Overture" 
En ny teaterpjäs av Sutton Vane. 

Den genom sitt. egendomliga skå
despel "Till främmande hamn" 
även för svensk publik kände eng
elske författaren Sutton Vane har 
skrivit en ny pjäs "Overture", vil
ken f. n. spelas på Everyman The
atre i London. 

Detta nya arbete har en lika 
djärv upprämning som den, vilken 
gjorde "Till främmande hamn" så 
apart, och det äger trots sin fantas
tiska utformning samma övertygan
de och betvingande kraft som den

na.' 
"Overture" spelar både före och 

efter döden. 
I första akten ser man en sam

ling människor, väntande på att bli 
födda till jorden. De livsroller de 
skola komma att spela äro redan 
bestämda, och man kan avläsa deras 
kostymer och utseende vad de 
skola bli. Man ser domaren i sin 
engelska ämbetsdräkt, världsdamen 
höljd i smycken och iförd en pa-
riserdräkt efter det allra nyaste 
modet, den framgångsrike skåde
spelaren med sin charmanta profil, 
ett renhjärtat ungt älskande par och 
en täck ung flicka som redan dröm
mer sig gift och lyckig. 

Ödet ger dem rent spel. De äro 
icke på något sätt handicapade av 
egna svagheter och brister. Valet 
mellan gott och ont skall på andra 
sidan födelsen stå dem öppet. Det 
är endast själva den yttre ramen 
för deras jordeliv, som är fastställd, 
men vilket innehåll, om skönt eller 
lastbart, denna ram skall få, beror 
fullständigt av deras egen vilja, de
ras egna gärningar. 

Deras liv blir som liven i allmän
het, tanklösa, oregelbundna, an
svarslösa, onyttiga, förspillda. Ef
ter döden återförenas de, sådana de 
blivit, för att med grämelse kolla-
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Göteborg. Tel. 20365. 

tionera. sina erfarenheter och se li
vets förkrossande nederlag. 

Det är icke en rolig teaterpjäs, 
men en, vilken tvingar åskådaren 
att tänka, att besinna sig, att, må

hända, taga varning. 
En teateranmälare skrev i sin för 

övrigt mycket hjärtliga recension 

över premiären: 
— "Om det vore så, att vi själva 

kunde bestämma om vi ville åter 
födas till jorden eller ej, skulle an 
tagligen mänsklighetens numerär 
komma att sjunka i en grad motsva
rande den, i vilken Sutton. "V ane 

nya skådespel 'Overture komme 

under publikens ögon. 

Vaxduk på hyllor och skåp, 
de vara varje husmoders - . 
Kostnaden blir icke så s or, 
vänder Er till Linopeters, som 
ett rikhaltigt lager. 

Förr i världen gingo bj«^ 
fram till stalldörrarne, i vara V 

gå de in i garagerna. 
Ad«»'-

En svag människa vantar ^ 

fället; en vanlig tar emot ^ 
det kommer; en stor skaf 

som han vill ha. ^ 
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; uran tubals au oarken kanel oaiulj dia- kemikalier 
Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

IRampfeber i det dagliga livet. 
Av BEDA WILLNER. 

§â$onçens sista skri 

i 

^Tjärns fcodon 

City Skomagasin 
Kungsgatan 5/ 

f)är ocb Där. 
Engelska underhuset har förkas-

jat en framlagd bill, vilken skulle 
lämnat tillträde till den höga för
samlingen åt lordernas kvinnliga 
motsvarigheter the peeresses in 
their own right, 22 till antalet. 
Billen förkastades med endast två 
rösters övervikt. Förslaget hade 
måhända gått igenom, om inte en 
av motståndarne påpekat, att billen 
framlagts av två lorder,vilkas ge
måler hade säte' och stämma i under
huset. Förslaget vore, framhöll 
lan, säkerligen mindre ett uttryck 
för personlig övertygelse än för 

"huslig disciplin". 

När man läste referaten från för
svarsdebatten i riksdagen och rege
ringens fredsdeklarationer, måste 
man tänka på den gamla historien 
om fåren, som beslöto göra livet 
tryggt genom att föreslå vargarne 
att övergå till Vegetarismen. 

•a 

För några nummer sedan lästes 
i denna tidning en art. "Ett stycke 
kvinnopsykologi" vari berättades 
att de kvinnliga brottslingarne bli
vit sämre ställda sedan även kvin
nor äro medlemmar av den jury, 

som dömer dem. 
Nyligen stod en helt ung kvinna 

inför en amerikansk domstol, ankla
gad för att ha mördat sin make. 

Det klarlades att hon varit utsatt 
för långvarig och fruktansvärd 
misshandel från mannens sida. 

De manliga jurymedlemmarne 
frikände henne men de kvinnliga, 
som hade en rösts övervikt, förkla
rade henne skyldig och hon dömdes 
till fem års, ev. tio års fängelse. 

De kvinnliga jurymedlemmarne 
förklarade, att de handlade som de 
gjorde av idel omtänksamhet. De 
inspärrade den vackra brottslingen 

Man tror i allmänhet, att den lika 
egendomliga som obehagliga känsla 
vilken är bekant under namnet 

rampfeber" endast hemsöker dem 
som uppträda på scenen, i konsert
salongen eller eljest inför åskådare 
eller åhörare. Denna uppfattning är 
felaktig — rampfeber är en mycket 
vanlig företeelse i ert och mitt och 
andras dagliga liv. 

Rampfeber är fruktan för ett 
misslyckande, fruktan för omild 
kritik, fruktan för att på något sätt 
vara eller synas vara underlägsen 
andra. 

Den åtföljes av en mer eller min
dre stark känsla av osäkerhet, ofri
het i sättet att vara, olust och van
trevnad samt nedsätter vår själsliga 
kapacitet på ett stundom olycks-
bringande sätt. 

Överallt där man känner sig 
jämspelt är rampfeber utesluten; 
det finns ingenting att frukta! 

Men rubba detta jämviktsförhål
lande, och man skall på det håll 
där man med eller utan skäl känner 
sig underlägsen eller tycker sig ha 
något att frukta lätt falla offer för 
rampfebern. 

I en salong där alla äro jämbör
diga, alla äga samma sällskapsvana 
och uppfostran, alla äro lika dyr
bart klädda, är rampfeber otänkbar. 
Men låt t. ex. som numera under
stundom händer, en statsrådinna ur 
arbetarvärlden stiga in i ett exklu
sivt damsällskap och hon skall, 

för att hon icke — vad hon tycktes 
ha böjelse för — skulle bli en gat

flicka. 
Hur skulle ni dömt, om ni till

hört juryn? 

I London har bildats en stor kvin
noförening vilken har till uppgift 
att med alla till buds stående me
del (även utvissling), bekämpa då
liga och för sedligheten sårande 
bio- och teaterprogram. Också lit

teraturgiftet vill man åt. 
Detta är, veterligen, första gång

en kvinnorna visat samfällt intresse 

för denna sak. 
De attacker t. ex. som i vårt land 

gjorts mot förbrytare- och smuts
litteraturen ha varit uteslutande 

manliga. 
— Se där, utropar den manlige 

läsaren, så förträffliga äro vi män! 
Nåväl, kan det svaras, männen 

voro närmast till att göra det. Det 
onda ledde ju sitt ursprung från 
män, manliga författare, manliga 
boktryckare, manliga förläggare. 

fastän hon går före alla i rang och 
behandlas med den största artighet, 
lida rampfeberns förskräckligaste 
kval. Hon skall känna sig under
lägsen på en mängd punkter, ifrå
ga om sättet att vara, bildning m. 
m., och inte våga vara sig själv. 

Eller sammanför i en klubb kvin
nor av olika social ställning, och 
man skall genast skynda att bilda 
kotterier, inom vilka jämlikheten 
är återställd. Bakom denna före
teelse ligger helt säkert icke "de 
överlägsnas" högmod. Om de varit 
högmodiga, skulle de ju icke anslu
tit sig till ett "blandat" sällskap. 
Oftast är det "de underlägsnas" 
rampfeber, som spelar in, deras 
känsla att icke personligen räcka 
till, deras önskan om anslutning till 
jämställda komma i en känd och 
trygg miljö, att vinna i styrka 
och på detta sätt uppväga eller gar
dera sig mot de andras befarade 
överlägsenhet. Det torde vara en 
nästan hopplös uppgift att till säll
skapligt umgänge söka sammanföra 
kvinnor ur olika samhällslager. 
Själva förutsättningen för en ange
näm samvaro, känslan av jämställd
het, saknas liksom även de enande 
allmänna intressen, som verka sam
manslutande och socialt utjämnande 
inom den manliga världen. 

Barnets blyghet är tecken på 
rampfeber, likaså ynglingens tafatt
het, studentkandidatens ångest, den 
underordnades nervositet inför che 
fen, det obehag vi känna när vi sko 
la konversera en utländing på ett 
språk som vi inte fullt behärska, 
svårigheten för oss att vid ett mid 
dagsbord hålla ett tal, som borde 
vara ett lekverk, vår benägenhet 
att skriva tidningsartiklar under 
signatur i stället för under eget 
namn, vår fruktan för att uppträda 

offentligt o. s. v. 

Hur utbredd rampfebern d. 
känslan av underlägsenhet, av per
sonlig osäkerhet är, därom vittnar 
mängden av de förfrågningar som 
detta ämne riktas till korrespon-
densundervisningsanstalterna. Det 
klagas över att man saknar självtill-
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lit och att denna brist verkar åter
hållande och förlamande i arbetet 
med andra. Man känner sig under
lägsen och bortkommen, man kan 
inte vara fri och naturlig i sitt vä
sende o. s. v. 

Finns något botemedel mot ramp
feber? 

Det första vi ha att göra, när vi 
angripas av rampfeber, är att un
dersöka var den kommer ifrån, om 
den är befogad, d. v. s. om verklig 
underlägsenhet föreligger. Må 
rampfebern i så fall bli en sporre 
till utveckling! Känslan av verk
lig underlägsenhet kan drivas på 
flykten endast av förvärvade insik
ter, en stegring av det personliga 
värdet. 

Men eljest, om rampfebern alle
nast är ett utslag av fruktan, av 
nervositet, av bristande självtillit 
låt oss då genom att på eftertankens 
väg övertyga oss om dess ihålighet, 
dess grundlöshet betaga rampfebern 
dess livskraft och genom att betrak
ta den som en fiende få styrka att 
bekämpa den! 

Ett suveränt medel att övervinna 
benägenheten för rampfeber är att 
se sig själv på alla avgörande punk
ter i nivå med andra, att tillerkän
na sig själv samma personliga vär
de, som man tillerkänner andra, att 
tro på och våga vara sig själva. 

Beda Willner. 
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Jag har ofta haft tillfälle att i-
akttaga den sinnesstyrka, varmed 
kvinnor bära lyckans mest överväl
digande omväxlingar. Olyckor, som 
förkrossa mannens själ och ned
trycka honom till jorden, tyckas 
framkalla alla det svagare könets 
krafter och giva dess karaktär ett 
mod, som stundom närmar sig det 
sublima. Intet kan vara mera rö
rande än att se en mild och svag 
kvinna, som under vandrigen på li
vets lyckliga stigar varit helt och 
hållet beroende av andra, hastigt 
resa sig i andlig kraft, bli sin ma 
kes tröst och stöd i olyckan och med 
aldrig svikande fasthet motstå 
prövningens bittraste storm. 

W. Irwin g. 

Vila oeh Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f d. Björkmans Kuranstalt. 

Kutrygg, svankrygg, 
insjunket bröst och 

dålig bälsa. 

Barn som leva ett fritt, rörligt 
och naturligt liv äro raka i ryggen, 
bära sitt huvud högt och ha en 
präktig högvälvd bröstkorg. Det 
råder icke tvivel om att det är den
na goda 4ïroppshàllning samt de 
därmed följande lätta naturliga rö
relserna och den djupa andningen, 
som sätta dem i stånd att leka på 
det outröttliga och graciösa sätt vi 
ha tillfälle att iakttaga på de lek
platser. där småbarnsvärlden mötes. 
De springa, hoppa och dansa från 
morgon till kväll. En timme i lek 
med dem skulle taga en vuxens alla 
krafter och han eller hon skulle 
samtidigt bli smärtsamt medveten 
om sitt klumpiga sätt att röra sig. 

Det råder icke tvivel om att vad 
som här spelar in är den vuxna 
människans dåliga kroppshållning, 
hennes därav föranledda oekonomi
ska sätt att använda sina muskler, 
hennes grunda andning med otill
räcklig syrsättning av blodet. 

Det är en vetenskapsman som 
skrivit en lärd avhandling i detta 
ämne. Vad han förklarar är kort 
och gott att själva grundbetingelsen 
för att vi skola hålla oss friska och 
kraftiga är att vår kroppshållning 
är riktig, att vår ryggrad är rak, 
vår bröstkorg högvälvd, vår and
ning djup. 

Man ägnar också i våra dagar en 
större uppmärksamhet åt kropps-
hållningen än tidigare, men vanli
gen endast när det gäller den upp
växande ungdomen och den del av 
den vuxna världen, som är intresse 
rad av gymnastik och plastik. 

Det finns, säger vår sagesman, 
ett för alla lätt tillgängligt medel 
att vidmakthålla en god kroppshåll
ning eller att förbättra en dålig, 
det är genom att bära en lätt börda 
på huvudet. För att balansera bör
dan strävar kroppen att intaga just 
den naturliga raka hållningen. Alla 
muskler som bidraga härtill upp
övas och stärkas. Kutrygg och 
svankrygg försvinna och bröstkor
gen blir högvälvd. 

En lämplig 

Födelsedags 
oeh 

Namnsdags 
present 

a r  

Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

Man har kommit till denna in
sikt genom att aktge på den i regel 
utomordentligt vackra kroppshåll
ningen hos bondkvinnorna på Sici
lien och på andra platser i Sydeu
ropa, där det är vanligt att kvin
norna bära korgar och andra bördor 
på huvudet. Deras ryggrad är rak, 
deras kropp smidig och spänstig, de
ras rörelser icke blott ekonomiska 
utan även i enastående grad vackra 
och behagfulla. Dessa bondkvinnor 
kunna gå milslånga sträckor i svår 
terräng med en tung börda på hu
vudet utan att bli trötta. Deras 
medsystrar i söderns städer söka 
imitera deras hållning och gång, så 
vackra äro de! 

På barnens frukostbord kan Ni helt 
enkelt icke undvara vaxduksbe
klädnad. Även avpassade vaxdu
kar finnas i olika storlekar hos Li
nopeters, Kungsportsplatsen 2. 

Om man måste låna, är det bäst 
att låna av en pessimist. Han vän
tar inte att få igen sina pängar. 

Salomo II. 

* 

Jag hyser en outplånlig vördnad 
för den mänskliga gudagnista, som 
vi kalla personligheten. 

P .Wikner. 
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lïunnan. 
Av MATILDE SER AO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Fr y den. 

5. 

Till sist slogo de sig ner där med 
'1;e båda flickorna Sannicandro, som 
1 rostfärgade klänningar, med ung-
domligt frisk aptit grepo sig an med 
rätterna: först lax med majonnässås, 
*edan gräddglace, så ett stycke fågel-
îastej och sist gelé. Om en stund 
^öt sig också Anna Doria till de fyra 
-s®åflickorna. Då ingen bjöd upp 

till dansen, kunde hon i lugn 
°ch ro tillfredsställa sin aptit, som 
jar enorm liksom hos alla nervösa 
hinnor. Snart kom också Eugenia 

^ Aragona, som sade sig vara nära 
dö av hunger. Alla kvinnorna, 

och ogifta, som hamnat i dessa 
v^art upplysta salonger med de stora 
^juka och djupa sofforna med de 

guldglänsande mässingsbeslagen, 
kände sig oändligt väl till mods där 
nere och började avundas sina värdar 
de långa härliga resor de fmgo göra 
till sagolikt lockande fjärran länder, 
under det att de brunhyade office
rarna förbindliga, älskvärt leende, 
lyssnade till dessa fagra drömmar 
och aktade sig att framhålla sjölivets 
nackdelar, mödorna och långtrådig

heten. 
Chiarina Althan, som var föga ro

ad av dansen men så mycket mer av 
att studera människorna omkring 
sig, hade slagit sig ner vid byffén och 
betraktade med intresse de ätande. 
Hon beundrade de båda Sannicand-
rarnes förmåga; de höllo nu på att 
mumsa syltade kastanjer och dricka 
stark buljong, rödkindade och belåt
na. Hon häpnade över Anna Dorias 
underbara aptit. Stackars Anna 
tvingades av modern att fasta tre 
gånger i veckan och passade däri or 
alltid gärna på tillfället att ta sin 

skada igen. . 
Tekla Brancaccio visade sig nu i 

dörröppningen. Hon var alldeles en
sam, enkelt klädd som vanligt i blått 
kläde med guldbroderier pa krage 

och ärmar och krusat hår, benat vid 
ena tinningen som på en ung officer. 

— Ska vi äta en glace tillsammans, 
Tekla? Kom, så får du se på hur 

våra väninnor äter. 
Jag söker Carlo, svarade Tekla 

och såg sig forskande omkring med 
sina skarpa stålgrå ögon. 

Han är inte här, sade Chiarina. 
— Nå, då söker jag på något an

nat ställe. 
— Nej, nej, käraste, bry dig inte 

om det, sade den andra och höll hen

ne tillbaka. 
Han är med henne, inte sant? 

Var? Då går jag genast. 
_ A Tekla, låt bli det. Varför 

ska du springa efter en människa, 
som inte kan gifta sig med dig? 

Amen, svarade Tekla sarkas

tiskt och ryckte på axlarne. Nu går 
jag emellertid och söker upp honom. 

— Då följer jag med dig, och hon 
steg upp, då hon såg, att den andra 

var omöjlig att övertala. 
Arm i arm allt under det Chiarina 

förgäves sökte tala förnuft med sin 
vän, promenerade de längs fartyget 
hela tiden hållande sig i närheten av 
relingen, emedan det dansades ka-

drilj på däcket. Några förälskade 
par stodo där lutade mot varandra 
och betraktade havet och stjärnorna, 
som långsamt började tändas. Iv
rigt upptagna av sitt sökande märkte 
de båda flickorna ej Olga Bariatine, 
som trött vilande mot relingen oav
låtligt blickade bort mot Castella-
mare. Den lilla ryskan väntade se
dan två timmar förgäves på sin fäst
man, som hade lovat komma snart 
tillbaka och dansa med henne. Oro
ligt betraktade hon alla båtar, som 
närmade sig Roma, plågad av en en
vis misstanke, som hon ej kunde slå 
bort: att det var otrohet, som höll 
honom borta. Hon anade ej, att vad 
som så länge fängslat de unga män
nen, det var utom Massimo även Evas 
bror, Luigi, • och ett par andra, pa 
ett hotellrum där borta i land var en 
annan allt uppslukande passion, spe

let. 
Då Tekla och Chiarina ej funno 

Carlo och donna Maria, fortsatte de 
upp på fördäcket. Där dansades ej, 
belysningen var svagare, och tältdu 
ken, som tjänade till tak, rördes sakta 
av en nattlig bris. Stödda mot räc
ket som på en balkong, böjde I ilo-

cetta Filomarino och Giovanella Ser-
sale sina huvuden över det mörka 
djupet och betraktade havets fosfor
sken. På vissa nervösa ryckningar i 
Giovanellas skuldror kunde man se, 
att hon skakade av gråt, under det 
Filocetta stod stilla och orörlig bred
vid henne. Bredvid masten i fören, 
där flaggan hängde ner, stannade 
Tekla och Chiarina framför Angiola 
Cantelmo. Svept i en vit crépesjal 
och med handen gripande om masten, 
stirrade hon ut i natten med sina sto
ra blå ögon, som om hon sökt fram
mana för sin inre blick den lilla jak
ten, som tagit med sig hennes lycka. 
Hon föreföll- längre, smärtare, mera 
genomskinlig än någonsin i sin tunna 

vita dräkt. 
— Dansar du inte, Angiola? frå

gade Chiarina. 
— Nej, men Maria dansar därborta, 

i aktern, svarade hon och räckte fram 
sin fina, smala hand. 

— Har du sett Carlo Mottola och 
donna Maria di Miradois? frågade 
Tekla, som alltid gick rakt på sitt 
mål utan blygsel eller tvekan. 

— De var här nyss, nu har de gått 

sin väg. 

— God natt, Angiola. 
— God natt, Tekla. 
De båda flickorna stego nu upp

för den lilla trappan till övre däcket. 
Det hade börjat bli en livlig rörelse 
ombord, amiralen hade givit tillåtelse 
åt gästerna att besöka matsalen och 
officerarnes hytter, last- och maskin
rum. Det uppstod en stark trängsel 
i trapporna, där hördes häpna utrop, 
små kvinnliga skrik av förskräckelse, 
halvt låtsad, halvt verklig. Eva 
Muscettola syntes åter vid Innieos 
arm; han hade visat henne sin hytt 
med ett litet blommande rosenträd i 
fönstergluggen. Nu satt en ros vid 
hennes bröst. Hon såg tankfull och 
allvarlig ut. Eugenia d'Aragona, 
som gripits av en vansinnig nyck, 
bönföll Giulio Vargas, att lian skulle 
skänka henne ett pansarfartyg. Hon 
måste ha ett pansarfartyg, hon läng
tade ut på havet, hon stod inte ut 
längre i stenhusen, hon kvävdes där
inne. Och han lovade ge henne det 
efterlängtade fartyget, så snart de 
blivit gifta. Till sist funno Tekla 
och Chiarina Carlo och donna Maria 
i kanonrummet i fören. Där stod 
amiralen själv vid det svarta bak-
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"Tag var person för den han 
ar. 

Negligerandet av detta vållar 
den andra hälften av världselän
det. 

Ur denna sats följer några ko-
rollarier, som allmänheten i regel 
är alldeles okunnig om eller åt
minstone mestadels negligerar. 
Dessa äro: 

Var och en skall bära ansvaret 
för sina tankar, ord och gärnin
gar. 

Var och en är fri och utan an
svar gentemot sina dubbelgån
gare och kan icke och får icke dö
mas efter deras tankar, ord och 
gärningar, icke ens om dessa dub
belgångare äro utformade i god 
tro och i goda avsikter, icke ens 
om de äro av större värde än ori
ginalet. 

Om A säger: "Det här har B 
sagt", så vet man icke därför, vad 
B sagt ,utan endast vad A tror 
eller påstår, att B sagt. Referatet 
kan vara riktigt eller oriktigt, till 
en viss procent riktigt och till en 
viss procent oriktigt. På samma 
sätt med den karakteristik A ger 
av B. Den kan vara fullständigt 
falsk och den kan vara en bland
ning av sant och osant. Den må
ste tagas för vad den är, även om 
den upphöjer och förskönar B på 
ett otillbörligt sätt, ty detta upp
höjande och förskönande kan 
framkalla orättvisor mot en annan 
person, som det är en skyldighet 
att jämföra med B. Oklarheten 
på denna punkt är det, som vållar 
det mesta av alla orättvisor och 
misstag vid val och utnämningar, 
vid utseende av förtroendemän, 
vid intagning av elever genom 
konkurrensexamen m. m. 

Åttonde budet söker skydda mot 
subjektiva omdömen, som avse att 
neddraga och kränka, men intet 
bud i dekalogen tar hänsyn till 
subjektiv förfalskning i motsatt 
riktning. Man har t. ex. starka 
sympatier för en person,- som sö
ker en lärarbefattning, och ge
nomdriver utan samvetsbetänklig
heter hans val och frågar inte ef
ter den orättvisa, som därigenom 
tillfogas en mer meriterad sökan
de. Man sätter in en partivän i 
en kommunal tjänst, även om han 
icke är vuxen ämbetet, och un
danskjuter en fullt kompetent, 
därför att han icke hör till par
tiet, o. s. v. 

Lyckas det att sudda ut grund
principen: "Tag var person för 
den han är", och få i gång vanor 
att döma personer efter vad and
ra tro, anse, påstå och anta, att 
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de äro, så komma alla laster och 
lidelser i farten för att producera 
dubbelgångare och jorden blir det 
helvete av lögner, halvsanningar 
och efter luft kippande, halvkväv
da sanningar, som den just är. 

Enda räddningen ligger i en 
upprensning av begreppen ända 
ned på djupen. Redan skolan måste 
ta itu på allvar med klassernas 
sj älvdisciplinering. Rättssynpunk
ter och rättsförfaranden måste tas 
med i folkbildningsarbetet. Kvin
norna måste in i positivt ansvar 
för landets rättsväsende, så att 
hela kvinnokönet genomsyras av 
rättsinne och vänjes vid självan-
svarigt ståndpunktstagande i 
rättsfrågar. Pressen måste som 
alla andra ställas till rätta för för
brytelser mot rätt och heder. Kaf
ferepens Galeotto är ett oskyldigt 
barn i jämförelse med pressens. 
Dubbelgångaresystemet måste 
krossas. 

Det finns ingen annan väg till 
rättssamhället. 

Göteborgs kvinnoförbund för 
Sveriges sjöförsvar. 

I dagarne har i Göteborg bildats 
en sammanslutning Göteborgs kvin
noförbund för Sveriges sjöförsvar, 
vilken tillhör Kvinnoförbundet för 
Sveriges sjöförsvar, som har sitt 
centrum i Stockholm. Göteborgs
föreningen skall dock arbeta själv
ständigt under egen styrelse och 
disponera över sina egna medel. 

Redan förut ha försök gjorts att 
vinna terräng för denna rörelse i ri
kets främsta sjöfartsstad, men att 
föreningstanken nu vunnit den 
utomordentligt livliga anslutning, 
som skett, sammanhänger helt sä
kert med den olyckliga lösning vår 
försvarsfråga fått vid behandlingen 
i riksdagen. En massanteckning 
av medlemmar har ägt rum och man 
räknar med en startsiffra som når 
tusentalet. Årsavgiften är fast
ställd till 2 kr. Inflytande medel 
skola användas i sjöförsvarets tjänst, 
vari även propaganda för ett stär
kande av vårt försvar kan ingå. 

Den tillsatta interimsstyrelsen ut-
göres av fröken Helene Bonnier, 
som nedlagt ett betydande arbete 
för föreningsstarten och hedrats 
med uppdraget att vara styrelsens 
ordförande samt av fru Marianne 
Norén, vice ordf. och fröken Elsa 
Dalman, sekreterare och kassaför
valtare. 

Sammanslutningen är opolitisk. 
Inträde i föreningen kan vinnas 

genom hänvändelse till fröken Bon
nier, Kungsportsavenyen 6. Tel. 
3484. 

I|cmve. 
Amerikaliniens stora bilchara-

bang rullar långsamt genom staden. 
Man ser på håll några dussin röda, 
gula, gröna, bruna, blåa hattkupor 
och, när bilen kommer närmare, un
der dem unga täcka flickansikten. 
Det är amerikanska turister, i U. S. 
A. födda döttrar till svenska invan
drare, och de komma för att taga 
de gamlas country i ögonsikte. 

Rör sig något i deras hjärtan? 
Yärme, hänryckning? Äro de be
tagna i sina fäders land? Motsva
rar det de underbara skildringar, 
som de hört i barnkammaren, inspi
rerade av kärlek till hembygden 
oeh av hemsorgen, som suckat i den 
berättandes hjärta? 

BO H U S B A N K E N  
0/ å Kapital-, Depositions- ocli Sparkasseräkning 
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Cfter stormen* 
J skogen. 

någonsin förnam jag skogen så, 

meb bräckta grenar trädens Jättar stå. . . 

Jtär fielt förintad är ben starka tnnôens makt 

fjar tystnaben sin mjuka kanb fjett stilla lagt 

så lätt oc k kelanbe på éööstrött, färjad skog, 

bär Blommorna ocf) träden kämpabe ocf) bog. 

Jlu blott en maktlös liten vinbpust sakta fat 

meb långa mellanrum Blanb grenarna ocf) Haben, 

jben ej ett enôa granö av stormens kraft fiat ftoar, 

men leker storm oefi njuter av Braoaôen. 

Iben frtb sig nu i skogens tämpel sänker 

åt mig en obeskrivlig aning skänker 

om något mäktigare : själens ftib, 

om ro som följer på en inre strib, 

om lugn ocf) stillket, som ef orb förklarar, 

som ingen för en annan uppenbarar. 

R U T H  B O G R E N .  

Deras unga vackra ansikten ge 
inget svar på denna fråga. Deras 
amerikanska ögon blicka kritiskt 
på dessa svenska husrader, vilka 
icke innesluta en enda skyskrapa, 
och med undran på dessa fåtaliga 
bilar, som komma med så långa mel
lanrum. Nej, denna lilla svenska 
stad, rikets näst största, betyder 
ingenting för ungdomar som kom
ma från miljonstäder och som på al
la områden äro vana vid det största 
i världen. Denna lilla stad är där
jämte för korrekt till sitt yttre för 
att ha kuriositetsintresse. 

Kyla och liknöjdhet utstråla från 
denna jättevagn av idel kallsinniga 
utländingar. 

Men nej, se den gamla damen 
där! Hennes ansikte lyser, hennes 
ögon blicka hänryckta ut genom 
de mörkbågade rundögda brillorna 
och det skälver ett leende av gråt 
och glädje kring munnen. Vad hon 
måtte ha längtat till den svenska 
jorden, till de svenska skogarne, 
vattnen, fälten, ödemarkerna och 
stengatorna! Och till dessa män
niskor som tala hennes språk! 

Ensam bland hela resenärsflock

en viftar hon med en liten ameri
kansk flagga åt alla hon ser på trot
toarerna, på spårvagnarne. Hon nick
ar och strålar, som skulle hon vilja 
trycka deras händer, sluta dem alla 
i sin famn. 

Men trottoaren och spårvagnen 
blickar henne kallt, trögtänkt och 
undrande an. 

De förstå inte att hon där borta 
i det stora rika, mäktiga landet 
känner sig som en främling, att 
hemsorgen varit hennes oskiljaktige 
följeslagare i år, i decennier. 

Och den som skriver detta och 
ensam bland en hel spårvagnsrefu-
ge med sysslolösa människor lyfte 
handen till återhälsning med ett 
försök till varmt landsmanninnele-
ende kommer plötsligt ihåg, att 
hemlängtan, hemve är en jämförel
sevis ny företeelse i människans his
toria. 

Den fick namn först under sena
re hälften av 1600-talet. Det var 
när schweizarne, vilka som soldater 
trätt i fransk tjänst, trots de nya go
da dagarne, angrepos av ångest och 
feber vid tanken på sitt fattiga hem, 
deserterade när de hörde sitt fäder-
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neslands melodier spelas och i mån
ga fall dogo av sin längtan. 

Denna underliga åkomma fick ett 
lärt namn, nostalgi, (sjukligt upp
driven hemlängtan) men de sjuka 
schweizarne själva kallade den 
"Heimweh", ' hemhjärtesorg, hem
smärta. Sedan upptogs också begrep
pet i andra språk. Det blev till "hem
längtan" hos oss, ett svagt uttryck 
mot "Heimweh" och det dansk-nor-

ska hemve. 
Man ansåg först, att Heimweh 

tydde på en själslig svaghet och un
dermålighet säregen för schweizar
ne, ett antagande som de schweizis
ke vetenskapsmännen skarpt bemöt
te. De påstodo istället att åkomman 
var rent kroppslig och berodde på 
att de schweiziska soldaterna, vana 
vid den lätta bergsluften, icke tål
de det tunga lufttrycket på slätt

landet. 
Hundra år senare visste man, att 

även andra folk än schweizarne kun
de angripas av nostalgi, att det icke 
var fråga om lufttryck och själs-
svaghet utan om kärlek till, trohet 
mot det egna landet, det egna folket. 
Den ursprungliga skammen var ta
gen från hemlängtan. Skalderna 
började sjunga om den. 

Just nu svänger amerikabilen 
runt hörnet. Det lilla stjärnbane-
ret hälsar outtröttligt varje mötan
de svensk. 

Den fundersamma. 

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

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

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo] 
—  «  l J C D ° l a g e t  

SVEA 
G ö t e b o r g .  

"Overture" 
En ny teaterpjäs av Sutton Vane. 

Den genom sitt. egendomliga skå
despel "Till främmande hamn" 
även för svensk publik kände eng
elske författaren Sutton Vane har 
skrivit en ny pjäs "Overture", vil
ken f. n. spelas på Everyman The
atre i London. 

Detta nya arbete har en lika 
djärv upprämning som den, vilken 
gjorde "Till främmande hamn" så 
apart, och det äger trots sin fantas
tiska utformning samma övertygan
de och betvingande kraft som den

na.' 
"Overture" spelar både före och 

efter döden. 
I första akten ser man en sam

ling människor, väntande på att bli 
födda till jorden. De livsroller de 
skola komma att spela äro redan 
bestämda, och man kan avläsa deras 
kostymer och utseende vad de 
skola bli. Man ser domaren i sin 
engelska ämbetsdräkt, världsdamen 
höljd i smycken och iförd en pa-
riserdräkt efter det allra nyaste 
modet, den framgångsrike skåde
spelaren med sin charmanta profil, 
ett renhjärtat ungt älskande par och 
en täck ung flicka som redan dröm
mer sig gift och lyckig. 

Ödet ger dem rent spel. De äro 
icke på något sätt handicapade av 
egna svagheter och brister. Valet 
mellan gott och ont skall på andra 
sidan födelsen stå dem öppet. Det 
är endast själva den yttre ramen 
för deras jordeliv, som är fastställd, 
men vilket innehåll, om skönt eller 
lastbart, denna ram skall få, beror 
fullständigt av deras egen vilja, de
ras egna gärningar. 

Deras liv blir som liven i allmän
het, tanklösa, oregelbundna, an
svarslösa, onyttiga, förspillda. Ef
ter döden återförenas de, sådana de 
blivit, för att med grämelse kolla-
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tionera. sina erfarenheter och se li
vets förkrossande nederlag. 

Det är icke en rolig teaterpjäs, 
men en, vilken tvingar åskådaren 
att tänka, att besinna sig, att, må

hända, taga varning. 
En teateranmälare skrev i sin för 

övrigt mycket hjärtliga recension 

över premiären: 
— "Om det vore så, att vi själva 

kunde bestämma om vi ville åter 
födas till jorden eller ej, skulle an 
tagligen mänsklighetens numerär 
komma att sjunka i en grad motsva
rande den, i vilken Sutton. "V ane 

nya skådespel 'Overture komme 

under publikens ögon. 

Vaxduk på hyllor och skåp, 
de vara varje husmoders - . 
Kostnaden blir icke så s or, 
vänder Er till Linopeters, som 
ett rikhaltigt lager. 

Förr i världen gingo bj«^ 
fram till stalldörrarne, i vara V 

gå de in i garagerna. 
Ad«»'-

En svag människa vantar ^ 

fället; en vanlig tar emot ^ 
det kommer; en stor skaf 

som han vill ha. ^ 
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Slopa kaffe t  och dr ick  

CAP 

KAKAO 
origin aJJorpacknmgar d 100 gr. a500gr. \ 
mjDcrkadQDbästa. fullmogna kakaobänor I 

; uran tubals au oarken kanel oaiulj dia- kemikalier 
Den som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

IRampfeber i det dagliga livet. 
Av BEDA WILLNER. 

§â$onçens sista skri 

i 

^Tjärns fcodon 

City Skomagasin 
Kungsgatan 5/ 

f)är ocb Där. 
Engelska underhuset har förkas-

jat en framlagd bill, vilken skulle 
lämnat tillträde till den höga för
samlingen åt lordernas kvinnliga 
motsvarigheter the peeresses in 
their own right, 22 till antalet. 
Billen förkastades med endast två 
rösters övervikt. Förslaget hade 
måhända gått igenom, om inte en 
av motståndarne påpekat, att billen 
framlagts av två lorder,vilkas ge
måler hade säte' och stämma i under
huset. Förslaget vore, framhöll 
lan, säkerligen mindre ett uttryck 
för personlig övertygelse än för 

"huslig disciplin". 

När man läste referaten från för
svarsdebatten i riksdagen och rege
ringens fredsdeklarationer, måste 
man tänka på den gamla historien 
om fåren, som beslöto göra livet 
tryggt genom att föreslå vargarne 
att övergå till Vegetarismen. 

•a 

För några nummer sedan lästes 
i denna tidning en art. "Ett stycke 
kvinnopsykologi" vari berättades 
att de kvinnliga brottslingarne bli
vit sämre ställda sedan även kvin
nor äro medlemmar av den jury, 

som dömer dem. 
Nyligen stod en helt ung kvinna 

inför en amerikansk domstol, ankla
gad för att ha mördat sin make. 

Det klarlades att hon varit utsatt 
för långvarig och fruktansvärd 
misshandel från mannens sida. 

De manliga jurymedlemmarne 
frikände henne men de kvinnliga, 
som hade en rösts övervikt, förkla
rade henne skyldig och hon dömdes 
till fem års, ev. tio års fängelse. 

De kvinnliga jurymedlemmarne 
förklarade, att de handlade som de 
gjorde av idel omtänksamhet. De 
inspärrade den vackra brottslingen 

Man tror i allmänhet, att den lika 
egendomliga som obehagliga känsla 
vilken är bekant under namnet 

rampfeber" endast hemsöker dem 
som uppträda på scenen, i konsert
salongen eller eljest inför åskådare 
eller åhörare. Denna uppfattning är 
felaktig — rampfeber är en mycket 
vanlig företeelse i ert och mitt och 
andras dagliga liv. 

Rampfeber är fruktan för ett 
misslyckande, fruktan för omild 
kritik, fruktan för att på något sätt 
vara eller synas vara underlägsen 
andra. 

Den åtföljes av en mer eller min
dre stark känsla av osäkerhet, ofri
het i sättet att vara, olust och van
trevnad samt nedsätter vår själsliga 
kapacitet på ett stundom olycks-
bringande sätt. 

Överallt där man känner sig 
jämspelt är rampfeber utesluten; 
det finns ingenting att frukta! 

Men rubba detta jämviktsförhål
lande, och man skall på det håll 
där man med eller utan skäl känner 
sig underlägsen eller tycker sig ha 
något att frukta lätt falla offer för 
rampfebern. 

I en salong där alla äro jämbör
diga, alla äga samma sällskapsvana 
och uppfostran, alla äro lika dyr
bart klädda, är rampfeber otänkbar. 
Men låt t. ex. som numera under
stundom händer, en statsrådinna ur 
arbetarvärlden stiga in i ett exklu
sivt damsällskap och hon skall, 

för att hon icke — vad hon tycktes 
ha böjelse för — skulle bli en gat

flicka. 
Hur skulle ni dömt, om ni till

hört juryn? 

I London har bildats en stor kvin
noförening vilken har till uppgift 
att med alla till buds stående me
del (även utvissling), bekämpa då
liga och för sedligheten sårande 
bio- och teaterprogram. Också lit

teraturgiftet vill man åt. 
Detta är, veterligen, första gång

en kvinnorna visat samfällt intresse 

för denna sak. 
De attacker t. ex. som i vårt land 

gjorts mot förbrytare- och smuts
litteraturen ha varit uteslutande 

manliga. 
— Se där, utropar den manlige 

läsaren, så förträffliga äro vi män! 
Nåväl, kan det svaras, männen 

voro närmast till att göra det. Det 
onda ledde ju sitt ursprung från 
män, manliga författare, manliga 
boktryckare, manliga förläggare. 

fastän hon går före alla i rang och 
behandlas med den största artighet, 
lida rampfeberns förskräckligaste 
kval. Hon skall känna sig under
lägsen på en mängd punkter, ifrå
ga om sättet att vara, bildning m. 
m., och inte våga vara sig själv. 

Eller sammanför i en klubb kvin
nor av olika social ställning, och 
man skall genast skynda att bilda 
kotterier, inom vilka jämlikheten 
är återställd. Bakom denna före
teelse ligger helt säkert icke "de 
överlägsnas" högmod. Om de varit 
högmodiga, skulle de ju icke anslu
tit sig till ett "blandat" sällskap. 
Oftast är det "de underlägsnas" 
rampfeber, som spelar in, deras 
känsla att icke personligen räcka 
till, deras önskan om anslutning till 
jämställda komma i en känd och 
trygg miljö, att vinna i styrka 
och på detta sätt uppväga eller gar
dera sig mot de andras befarade 
överlägsenhet. Det torde vara en 
nästan hopplös uppgift att till säll
skapligt umgänge söka sammanföra 
kvinnor ur olika samhällslager. 
Själva förutsättningen för en ange
näm samvaro, känslan av jämställd
het, saknas liksom även de enande 
allmänna intressen, som verka sam
manslutande och socialt utjämnande 
inom den manliga världen. 

Barnets blyghet är tecken på 
rampfeber, likaså ynglingens tafatt
het, studentkandidatens ångest, den 
underordnades nervositet inför che 
fen, det obehag vi känna när vi sko 
la konversera en utländing på ett 
språk som vi inte fullt behärska, 
svårigheten för oss att vid ett mid 
dagsbord hålla ett tal, som borde 
vara ett lekverk, vår benägenhet 
att skriva tidningsartiklar under 
signatur i stället för under eget 
namn, vår fruktan för att uppträda 

offentligt o. s. v. 

Hur utbredd rampfebern d. 
känslan av underlägsenhet, av per
sonlig osäkerhet är, därom vittnar 
mängden av de förfrågningar som 
detta ämne riktas till korrespon-
densundervisningsanstalterna. Det 
klagas över att man saknar självtill-
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lit och att denna brist verkar åter
hållande och förlamande i arbetet 
med andra. Man känner sig under
lägsen och bortkommen, man kan 
inte vara fri och naturlig i sitt vä
sende o. s. v. 

Finns något botemedel mot ramp
feber? 

Det första vi ha att göra, när vi 
angripas av rampfeber, är att un
dersöka var den kommer ifrån, om 
den är befogad, d. v. s. om verklig 
underlägsenhet föreligger. Må 
rampfebern i så fall bli en sporre 
till utveckling! Känslan av verk
lig underlägsenhet kan drivas på 
flykten endast av förvärvade insik
ter, en stegring av det personliga 
värdet. 

Men eljest, om rampfebern alle
nast är ett utslag av fruktan, av 
nervositet, av bristande självtillit 
låt oss då genom att på eftertankens 
väg övertyga oss om dess ihålighet, 
dess grundlöshet betaga rampfebern 
dess livskraft och genom att betrak
ta den som en fiende få styrka att 
bekämpa den! 

Ett suveränt medel att övervinna 
benägenheten för rampfeber är att 
se sig själv på alla avgörande punk
ter i nivå med andra, att tillerkän
na sig själv samma personliga vär
de, som man tillerkänner andra, att 
tro på och våga vara sig själva. 

Beda Willner. 
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Jag har ofta haft tillfälle att i-
akttaga den sinnesstyrka, varmed 
kvinnor bära lyckans mest överväl
digande omväxlingar. Olyckor, som 
förkrossa mannens själ och ned
trycka honom till jorden, tyckas 
framkalla alla det svagare könets 
krafter och giva dess karaktär ett 
mod, som stundom närmar sig det 
sublima. Intet kan vara mera rö
rande än att se en mild och svag 
kvinna, som under vandrigen på li
vets lyckliga stigar varit helt och 
hållet beroende av andra, hastigt 
resa sig i andlig kraft, bli sin ma 
kes tröst och stöd i olyckan och med 
aldrig svikande fasthet motstå 
prövningens bittraste storm. 

W. Irwin g. 

Vila oeh Rekreation 

H i n d å s h e m m e t  
f d. Björkmans Kuranstalt. 

Kutrygg, svankrygg, 
insjunket bröst och 

dålig bälsa. 

Barn som leva ett fritt, rörligt 
och naturligt liv äro raka i ryggen, 
bära sitt huvud högt och ha en 
präktig högvälvd bröstkorg. Det 
råder icke tvivel om att det är den
na goda 4ïroppshàllning samt de 
därmed följande lätta naturliga rö
relserna och den djupa andningen, 
som sätta dem i stånd att leka på 
det outröttliga och graciösa sätt vi 
ha tillfälle att iakttaga på de lek
platser. där småbarnsvärlden mötes. 
De springa, hoppa och dansa från 
morgon till kväll. En timme i lek 
med dem skulle taga en vuxens alla 
krafter och han eller hon skulle 
samtidigt bli smärtsamt medveten 
om sitt klumpiga sätt att röra sig. 

Det råder icke tvivel om att vad 
som här spelar in är den vuxna 
människans dåliga kroppshållning, 
hennes därav föranledda oekonomi
ska sätt att använda sina muskler, 
hennes grunda andning med otill
räcklig syrsättning av blodet. 

Det är en vetenskapsman som 
skrivit en lärd avhandling i detta 
ämne. Vad han förklarar är kort 
och gott att själva grundbetingelsen 
för att vi skola hålla oss friska och 
kraftiga är att vår kroppshållning 
är riktig, att vår ryggrad är rak, 
vår bröstkorg högvälvd, vår and
ning djup. 

Man ägnar också i våra dagar en 
större uppmärksamhet åt kropps-
hållningen än tidigare, men vanli
gen endast när det gäller den upp
växande ungdomen och den del av 
den vuxna världen, som är intresse 
rad av gymnastik och plastik. 

Det finns, säger vår sagesman, 
ett för alla lätt tillgängligt medel 
att vidmakthålla en god kroppshåll
ning eller att förbättra en dålig, 
det är genom att bära en lätt börda 
på huvudet. För att balansera bör
dan strävar kroppen att intaga just 
den naturliga raka hållningen. Alla 
muskler som bidraga härtill upp
övas och stärkas. Kutrygg och 
svankrygg försvinna och bröstkor
gen blir högvälvd. 

En lämplig 

Födelsedags 
oeh 

Namnsdags 
present 

a r  

Kvinnornas Tidning 
Presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

Man har kommit till denna in
sikt genom att aktge på den i regel 
utomordentligt vackra kroppshåll
ningen hos bondkvinnorna på Sici
lien och på andra platser i Sydeu
ropa, där det är vanligt att kvin
norna bära korgar och andra bördor 
på huvudet. Deras ryggrad är rak, 
deras kropp smidig och spänstig, de
ras rörelser icke blott ekonomiska 
utan även i enastående grad vackra 
och behagfulla. Dessa bondkvinnor 
kunna gå milslånga sträckor i svår 
terräng med en tung börda på hu
vudet utan att bli trötta. Deras 
medsystrar i söderns städer söka 
imitera deras hållning och gång, så 
vackra äro de! 

På barnens frukostbord kan Ni helt 
enkelt icke undvara vaxduksbe
klädnad. Även avpassade vaxdu
kar finnas i olika storlekar hos Li
nopeters, Kungsportsplatsen 2. 

Om man måste låna, är det bäst 
att låna av en pessimist. Han vän
tar inte att få igen sina pängar. 

Salomo II. 

* 

Jag hyser en outplånlig vördnad 
för den mänskliga gudagnista, som 
vi kalla personligheten. 

P .Wikner. 
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5. 

Till sist slogo de sig ner där med 
'1;e båda flickorna Sannicandro, som 
1 rostfärgade klänningar, med ung-
domligt frisk aptit grepo sig an med 
rätterna: först lax med majonnässås, 
*edan gräddglace, så ett stycke fågel-
îastej och sist gelé. Om en stund 
^öt sig också Anna Doria till de fyra 
-s®åflickorna. Då ingen bjöd upp 

till dansen, kunde hon i lugn 
°ch ro tillfredsställa sin aptit, som 
jar enorm liksom hos alla nervösa 
hinnor. Snart kom också Eugenia 

^ Aragona, som sade sig vara nära 
dö av hunger. Alla kvinnorna, 

och ogifta, som hamnat i dessa 
v^art upplysta salonger med de stora 
^juka och djupa sofforna med de 

guldglänsande mässingsbeslagen, 
kände sig oändligt väl till mods där 
nere och började avundas sina värdar 
de långa härliga resor de fmgo göra 
till sagolikt lockande fjärran länder, 
under det att de brunhyade office
rarna förbindliga, älskvärt leende, 
lyssnade till dessa fagra drömmar 
och aktade sig att framhålla sjölivets 
nackdelar, mödorna och långtrådig

heten. 
Chiarina Althan, som var föga ro

ad av dansen men så mycket mer av 
att studera människorna omkring 
sig, hade slagit sig ner vid byffén och 
betraktade med intresse de ätande. 
Hon beundrade de båda Sannicand-
rarnes förmåga; de höllo nu på att 
mumsa syltade kastanjer och dricka 
stark buljong, rödkindade och belåt
na. Hon häpnade över Anna Dorias 
underbara aptit. Stackars Anna 
tvingades av modern att fasta tre 
gånger i veckan och passade däri or 
alltid gärna på tillfället att ta sin 

skada igen. . 
Tekla Brancaccio visade sig nu i 

dörröppningen. Hon var alldeles en
sam, enkelt klädd som vanligt i blått 
kläde med guldbroderier pa krage 

och ärmar och krusat hår, benat vid 
ena tinningen som på en ung officer. 

— Ska vi äta en glace tillsammans, 
Tekla? Kom, så får du se på hur 

våra väninnor äter. 
Jag söker Carlo, svarade Tekla 

och såg sig forskande omkring med 
sina skarpa stålgrå ögon. 

Han är inte här, sade Chiarina. 
— Nå, då söker jag på något an

nat ställe. 
— Nej, nej, käraste, bry dig inte 

om det, sade den andra och höll hen

ne tillbaka. 
Han är med henne, inte sant? 

Var? Då går jag genast. 
_ A Tekla, låt bli det. Varför 

ska du springa efter en människa, 
som inte kan gifta sig med dig? 

Amen, svarade Tekla sarkas

tiskt och ryckte på axlarne. Nu går 
jag emellertid och söker upp honom. 

— Då följer jag med dig, och hon 
steg upp, då hon såg, att den andra 

var omöjlig att övertala. 
Arm i arm allt under det Chiarina 

förgäves sökte tala förnuft med sin 
vän, promenerade de längs fartyget 
hela tiden hållande sig i närheten av 
relingen, emedan det dansades ka-

drilj på däcket. Några förälskade 
par stodo där lutade mot varandra 
och betraktade havet och stjärnorna, 
som långsamt började tändas. Iv
rigt upptagna av sitt sökande märkte 
de båda flickorna ej Olga Bariatine, 
som trött vilande mot relingen oav
låtligt blickade bort mot Castella-
mare. Den lilla ryskan väntade se
dan två timmar förgäves på sin fäst
man, som hade lovat komma snart 
tillbaka och dansa med henne. Oro
ligt betraktade hon alla båtar, som 
närmade sig Roma, plågad av en en
vis misstanke, som hon ej kunde slå 
bort: att det var otrohet, som höll 
honom borta. Hon anade ej, att vad 
som så länge fängslat de unga män
nen, det var utom Massimo även Evas 
bror, Luigi, • och ett par andra, pa 
ett hotellrum där borta i land var en 
annan allt uppslukande passion, spe

let. 
Då Tekla och Chiarina ej funno 

Carlo och donna Maria, fortsatte de 
upp på fördäcket. Där dansades ej, 
belysningen var svagare, och tältdu 
ken, som tjänade till tak, rördes sakta 
av en nattlig bris. Stödda mot räc
ket som på en balkong, böjde I ilo-

cetta Filomarino och Giovanella Ser-
sale sina huvuden över det mörka 
djupet och betraktade havets fosfor
sken. På vissa nervösa ryckningar i 
Giovanellas skuldror kunde man se, 
att hon skakade av gråt, under det 
Filocetta stod stilla och orörlig bred
vid henne. Bredvid masten i fören, 
där flaggan hängde ner, stannade 
Tekla och Chiarina framför Angiola 
Cantelmo. Svept i en vit crépesjal 
och med handen gripande om masten, 
stirrade hon ut i natten med sina sto
ra blå ögon, som om hon sökt fram
mana för sin inre blick den lilla jak
ten, som tagit med sig hennes lycka. 
Hon föreföll- längre, smärtare, mera 
genomskinlig än någonsin i sin tunna 

vita dräkt. 
— Dansar du inte, Angiola? frå

gade Chiarina. 
— Nej, men Maria dansar därborta, 

i aktern, svarade hon och räckte fram 
sin fina, smala hand. 

— Har du sett Carlo Mottola och 
donna Maria di Miradois? frågade 
Tekla, som alltid gick rakt på sitt 
mål utan blygsel eller tvekan. 

— De var här nyss, nu har de gått 

sin väg. 

— God natt, Angiola. 
— God natt, Tekla. 
De båda flickorna stego nu upp

för den lilla trappan till övre däcket. 
Det hade börjat bli en livlig rörelse 
ombord, amiralen hade givit tillåtelse 
åt gästerna att besöka matsalen och 
officerarnes hytter, last- och maskin
rum. Det uppstod en stark trängsel 
i trapporna, där hördes häpna utrop, 
små kvinnliga skrik av förskräckelse, 
halvt låtsad, halvt verklig. Eva 
Muscettola syntes åter vid Innieos 
arm; han hade visat henne sin hytt 
med ett litet blommande rosenträd i 
fönstergluggen. Nu satt en ros vid 
hennes bröst. Hon såg tankfull och 
allvarlig ut. Eugenia d'Aragona, 
som gripits av en vansinnig nyck, 
bönföll Giulio Vargas, att lian skulle 
skänka henne ett pansarfartyg. Hon 
måste ha ett pansarfartyg, hon läng
tade ut på havet, hon stod inte ut 
längre i stenhusen, hon kvävdes där
inne. Och han lovade ge henne det 
efterlängtade fartyget, så snart de 
blivit gifta. Till sist funno Tekla 
och Chiarina Carlo och donna Maria 
i kanonrummet i fören. Där stod 
amiralen själv vid det svarta bak-
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"Gossen är 
mannens fader." 

Den finske scoutledaren Ragnar 
Fernberg belyser i tidningen "Våra 
kvinnor" hurusom scoutrörelsen för
söker bygga vipp en bättre framtid 
genom att i karaktärsdanände rikt
ning taga hand om ungdomen. 

— Många föräldrar, skriver han, 
inse ej den värdefulla hjälp scout-
ledaren giver i uppfostran av deras 
barn. T. ex. då gossen eller flickan 
fått smak för friluftsliv, och önska 
deltaga i utfärder om söndagarna 
och dylikt, tillätes detta ej eller go
res där svårigheter med att sätta 
dem i tillfälle att lämna hemmet ti
digt om söndagsmorgnarna. En 
mamma skickade en gång jungfrun 
med för att bära galoscherna åt sin 

Våra populära 

Oamväskor 

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

1-1. CARL JOHNSSON 
2 KUNOSTORGET 2. 

pojke, om det tilläventyrs skulle 
bli vått i skogen. 

Lysande undantag finnas dock. 
En grevinna kom en gång och skrev 
in sina tre pojkar i den förening 

där jag var instruktör. Hon sade: 
Försök att göra dem till äkta poj
kar. Nu äro de bortskämda, den 
yngste har benägenhet för att vara 
likgiltig för allt, den mellerste lä
ser för mycket, och den äldste är 
lat i skolan samt dessutom förfär
ligt ostyrig och olydig. 

Tre månader senare infann hon 
sig åter för att fråga hur vi burit 
oss åt. Hon hade tre nya hurtiga 
pojkar i sitt hem! 

I mitt arbete, tillägger herr Fern-
berg, har jag alltid funnit, att när 
barnen varit olydiga, fysiskt svaga 
eller haft karaktärsfel såsom egen-
sinnghet eller egoism, har roten till 
det onda till stor del varit att söka 
i hemmet. 

Scoutrörelsen i olika länder ar
betar, som bekant, efter enhetliga 
principer och tar i sin verksamhet 
särskilt sikte på att upprätta natio-
nalkaraktären genom att fostra 
ungdomen — morgondagens män 
och kvinnor! — till hederskänsla, 
pliktkänsla, självdisciplin, ansvars
känsla, rådighet, förnöjsamhet, är
ligt spel, hjälpsamhet, personlig 
tjänstvillighet mot samhället samt 
till tro på Gud genom naturstudi
um och gemensamma böner. Vida
re bibringas ungdomen praktiska 
färdigheter varjämte man söker 
stärka dess hälsa genom liv i det 
fria och undervisning i personlig 
hygien. 

Det är egentligen svårt att för
stå, att denna utmärkta och av barn 
och ungdom med så stor förtjus
ning omfattade rörel-se icke på för-
äldrahåll vinner mera beaktande än 
vad som sker. 

En kvinnlig scoutledare, med vil
ken vår tidning stod i rapport, med
delade att flickscoutrörelsen på ett 
avgörande sätt hindras i sin utveck
ling på grund av otillräckliga pen
ningtillgångar. Kan verkligen ing
en kvinnlig givmildhet påräknas för 
detta samhällsgagnande, människo
vänliga arbete? 

Kvinnan ser djupt; mannen ser 
långt. Mannens hjärta är världen; 
kvinnans värld är hjärtat. 

Mannen kan bättre tiga med an 
dras hemligheter än med sina egna, 
kvinnan bättre med sina egna än 
med andras. 

Carl Bernhard. 

Vad är svårt? — Att känna sig 
själv ! 

Vad är lätt? — Att mästra andra. 

Grekisk vis. 

Ett kvalitetspreparat på samma höga niva som Vikings 
övriga tillverkningar är Viking Terpentinkräm: även 
den ger skodonen en varaktig och djup glans. I fyra 

olika färger samt ofärgad säljes 

VIKING Terpentinkräm 

förhöret. 
En äldre dam ringde redaktionen. 

Hon lät överraskad, tillintetgjord, 
stormförtjust. Hon hade råkat kom
ma upp i en av folkskolebarn över
fylld spårvagn. — Men vad hände, 
utbrister hon. Jo, att minst tio av 
barnen reste sig upp och erbjödo 
mig sin plats. Jag trodde inte mi
na ögon. Jag trodde inte mina öron. 
Detta hade jag aldrig upplevat förr. 
En misstanke slog mig. Kära barn, 
sa' jag, är ni från Göteborg? — 
Nej, från Borås, svarade dom. 

Den telefonerande damen sade 
mycket mera, men det hör strängt 
taget inte hit. 

Redaktionen kallade emellertid 
genast in den från en folkskola i 
Göteborg utgångna lilla hjälpreda, 
som genom sin handräckning gör 
livet lättare och bekvämare för tid
ningens skrivande krafter. Hon är 
mycket rar, alltid tjänstvillig, kvick 
som en vessla, och hon niger som en 
liten glad och studsande gummiboll. 

Hon neg vid sitt inträde och den 
frågan gjorde sig själv: 

— Har Flickan lärt sig att niga 
i skolan? 

Ja, för överläraren! 
— Inte för någon annan? 
— Nej! 
— Har Fickan lärt något mera 

utom läxorna? 
Ja, att inte skriva på väggar

na, att inte kasta papper på gräs
mattorna, att inte leka med tänd
stickor och att inte slåss med reala-
re och latinare. 

Slogs ni flickor med dom? 
Nej, men pojkarne. Och 

flickorna kallades in för att vittna 
och då sa' magistern att vi inte 
skulle slåss med realare och latinare. 

Fick ni lära att lämna er spår-

ORDSTÄV. 

Det är mindre plågsamt att lära 
i ungdomen än att vara okunnig 
som vuxen. 

Enda barnet brådmognar. 

Skönhet är bräckligt bohag. 

Ivärlekén är enögd, men hatet 
blint. 

* 

Den som går vilse i livet, visar 
ofta andra vilken väg som är den 

rätta. 

Den som ej hyser aktning för sig 
själv respekteras ej heller av andra. 

EKSTRÖMS 

JJJÔTMJOL 
OHEOIX.O KEM.-TEKN. FADR.lt 

OIVUNOAO /aaa 

JKTa vaj kostymer 
Bomulls-Covercoat 

10 år II 12 13 14 15 IS 17 
18.- 18.- 19 - 19.- 20- 20.- 21.- 22 

Blårandiga 
Bluskostymer 

4 år 5 6 7 8 9 10 11 

11.- 11.50 12.- 12.- 12.50 13.- 13.- 13.50 

Fisktorget. Tel. 13865 

vagnsplats åt gamla och åt mam
mor med små barn på armen? 

— Nej! 
— Fick ni lära att vara snälla 

mot djur? 
— Nej! 
— Att inte riva grenar av träd 

och repa blommor av marken? 
— Nej! 
Då sade någon av redaktionen: 

— Det får dom bestämt lära i Bo

rås! 
Stilett. 

Den uttröttade fadern: — Men 
begriper du då inte den här gräsligt 
enkla saken! Singularis är en-tal,' 
en enda sak, och pluralis är fler-tal, 
två eller flera saker. 

Lille Pelle intresserat. — Ja, men 
pappa då är ju mina byxor singu
laris upptill och. pluralis nertill. 

Tanten: — Nå käre Pelle, kan 
lillebror tala ännu. 

Pelle mörkt: Han behöver inte 
lära sig tala. Han får allting bara 
han skriker. 

NI ÖNSKAR 
™ r?e™ »•» <*kv.„•£ 

Besök då 
, .n -i " ' o till dagens lagsta pris. 

10 SSdra'Larmaatan 

SWALANDERS 
o KAFFE * 

KUN6SGAT. 17. TEL 3658 mSGAT.13.nt 5167. J 
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BERTHA ANDERSON 
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F Ö  R M Y N  D  A R E M  E D E L ,  

vi lka enl igt  lagen av den 27 juni  1924 skola för myndl ings 

räkning nedsättas i  bank, mottagas t i l l  vård och förval tn ing. 

stycket på kanonen och förklarade 
skjutningsmekanismen för en fyra, 
fem häpnande damer. De båda äl
skande, donna Maria, en blond span
jorska, eldig, smäktande och passio
nerad, klädd i vitt siden, alldeles 
översållad med juveler från hatten 
till skorna, och Carlo Mottola, en 
smärt yngling av den rena italienska 
skönhetstypen men med ett orienta
liskt inslag, höllo varandra i handen, 
under det de lyssnade till amiralens 
lilla föreläsning. Utan den minsta 
förvirring gick Tekla fram till dem, 
smålog mot donna Maria samt räckte 
fram handen mot Carlo och sade: 

— Å, Carlo, jag har sökt dig. Kan 
vi inte dansa en vals tillsammans? 

— Naturligtvis. Vi kunde ta oss 
en kadrilj, tycker jag. 

— Ska vi kanske vänta, tills ami
ralen slutat? 

Och alla fyra, Carlo, Maria, Tekla 
och Chiarina stodo kvar där i en 
grupp och lyssnade utan att visa sig 
det minsta besvärade av situationen. 
Alla hade de fått vänja sig att med 
leende min spela sin roll i dramat. 
Amiralen hade nu tagit en mörsare 
och lyfte upp den, under det han vi

sade den för damerna, samt föreslog 
att de själva skulle pröva dess tyngd. 
De försökte alla leende att lyfta den. 
utan att lyckas, utom donna Maria, 
som med en förtjusande skalkaktig 
min sade sig vilja avstå från försö
ket. Tekla sträckte litet på armarna, 
knep ihop läpparna, rynkade pannan 
och — lyfte mörsaren. 

— Ni är mycket stark, Tekla, 
mumlade donna Maria. 

— Mycket stark, svarade denna 
lugnt, under det hon rättade till sina 
manschetter. 

Och detta var allt, som tydde på 
den stora, passionerade strid, som ut
kämpades på djupet av dessa tre sjä
lar. 

Då de gingo ut ur kanonrummet 
träffades gruppen av ett bländande 
ljus. Från terrassen utanför "Sta-
bias hall" på Castellamares strand, 
sände en strålkastare sitt skar
pa vita sken över pansarbåten Roma. 
Det belyste än den ena sidan, än den 
andra av det stora fartyget alltefter 
den personens nyck, som riktade ljus
strålarna. Först föll ljusskenet över 
fören, där Angiolina Cantelmos höga 
smärta nästan fantomliknande gestalt 

framstod som förklarad. Sedan lyste 
det över däcket, där det dansades ka
drilj, och där bland andra syntes 
systrarna Sannicandro med de stora 
barnaögonen uppspärrade av häpnad 
och systrarna Gaston, vilkas ljusa 
lockar glänste som spunnet guld. Så 
träffade strålarna Maria Gulli-Pau-
sanias rena Minervaprofil och drott
ninglika gestalt, omgåvo Giulia Ca-
peces sköna huvud med en strålglo-
ria och kastade ett hastigt blixtljus 
över hela raden av behagliga kvinno
ansikten därbakom. 

Det uppstod ett muntert och ore
digt oväsen, allteftersom ljuset flyt
tades, de blyga flydde bort i vråar-
na, andra ställde upp sig gruppvis 
i position som för fotografering. 
Från fören riktades ljuset över på 
aktern. Där stod Elfrida Kapnist 
i dörren till buffén, rak, djärv och 
övermodig som alltid. Hon höll 
fram ett högt kristallglas mot Willy 
Galeota, som hällde i bordeaux och 
champagne ur två flaskor på en 
gång, och hon skrattade, skrattade. 
Olga Bariatine stod alltjämt kvar 
på sin post vid relingen. Varken 
hopp eller fruktan lästes mer i hen

nes ansikte, endast en trött resigna
tion, ett smärtsamt och stumt tåla
mod. Hela den lilla mjuka gestalten 
uttryckte slapphet och nedslagenhet. 
De blåa blommorna på det ljusa hå
ret och de stora sorgsna ögonen 
kommo henne att likna en stackars 
Ofelia, som blickar ut över havet i 
månskenet, i väntan på den van-
sinnnige prins Hamlet. Och som 
motsats framträdde Elfridas röda, 
passionerade och vällustiga gestalt i 
det blåaktiga elektriska ljusskenet 
nästan diaboliskt förtrollande. 

Nu föll ljuset på nytt över de 
dansande. Tekla hade dragit Carlo 
med sig i kadriljen. De dansade 
utan att tala, slutna intill varandra. 
Den unga flickan tycktes ha led
ningen, under det donna Maria tå
ligt bidande sin tid satt och betrak
tade dem med ett egendomligt leen
de på läpparna, också Tekla log; 
hennes små vita tänder lyste som 
på en vildkatt, medan det på en 
gång varma och segerrika uttrycket 
i donna Marias vackra ansikte vi
sade, att hon älskade och var med
veten om sin kärleks makt. 

Plötsligt belystes nu akterdäcket. 

Där hade Eugenia d'Aragona släpat 
med sig en tre, fyra musikanter, 
bildat en orkester och gick omkring 
för att få ihop en tarantella, och 
hennes iver hade smittat åtskilliga 
par. Den populära dansen, än med 
mjuka och långsamma rörelser, än 
vild och passionerad, hade redan 
börjat under åskådarnes entusias
tiska bifall. Eugenia själv hängav 
sig helt åt det uppsluppna nöjet med 
med sin fästman som kavaljer. Hon 
svängde runt som en snurra och 
dansade med en fulländad säkerhet, 
som framkallade en försmädlig an
märkning om hennes härkomst från 
den elaka Anna Doria. 

Mjukt glatt och okonstlat sväva
de Eva förbi i det klara ljusskenet 
med Mario Capace. Men både hen
nes ögon och hennes tankar voro på 
annat håll, hos Innico, som inte 
kunde dansa tarantella. Han stod 
där nu och samtalade på sitt all
varsamma sätt med donna Natalia, 
Evas unga mor. Och i detta vita 
ljus, i den ljuva doftande vårnatten 
kände Eva sitt hjärta fyllas ända 
till brädden av en ny, oändlig, allt 
förvandlande kärlek. Forts. 

BREVLÅDA. 
Intresserad. Vi hava vä„| 0!s tj|. 

en av de ledande mom Universell 
Broderskapet, som lovat sända Ed 
prospekt. Visingsöskolan skall u 
beta även i sommar. 

J' /V 'i samfällda. för
senade hälsning till dagen med det 
vackra namnet! Bära vägarne här 
åt i sommar? 

,S. A. Brevsvar kommer snarast 
Den efterfrågade blir bättre dag för 
dag, men ännu är hon långt itWm 
fullkomlig. Hälsning! 

Rosalie. Namnet? är poetiskt 
men det är inte tillräckligt- för en 
dikt. Våren är för övrigt passerad 
Nu är den rätta tiden att sjunga 
sommarens lov. 

Elin E. Brev följer! 

L. D., H. B., X. Y. Z. Det är 
svart att säga nej, men vi måste 
säga det. 

En tacksam. Hon är borta, hon 
har semester och hennes adress är o-
känd. Hon isolerar sig. Hon vill 
inte se något skrivet, oeh hennes 
hand kommer icke under vilotiden 
vid en penna. Men sedan! Er skri
velse skall ligga henne tillmötes da 
1 juli. Den 2:dre har ni svar. 

KLÄDNINGAR, 

BLUSAR och KJOLAR äro nu inkomna i 
alla prislägen, trevliga färger och modeller. 

O. F. HULTIÎERQS BLUSAFFÄR, 
Husargatan 40. 

Hrla ]Mjölk 
Distribution på glasflaskor. 
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INNEHÅLL. 
i t landskrönika i  sammandrag 
Mödrar och söner. Av Margareta 

geijbel. 

Anna Lenah Elgström. Av —e. 

Emilia Broomé f. 
gestnlna barn. Av Ellen Berner. 
ïa„ man få för mycket sömn? 
jjuf de döva och lomhörda hjälpas. 

,4v Gerda Meyerson. 
Äktenskapets blindskär. Av G. H. 
kunnan. Koman av Matilde Serao. 

UtlandskröniKa 
i sammandrag. 

Ambassadörkonferensens . not an
gående avväpningsförsummelserna 
har nu tillställts tyska regeringen. 
Innehållet har, när detta skrives, 
icke officiellt tillkännagivits, men 
torde dock vara känt av den fran
ska ocli engelska pressen, som anger 
det i stora drag. Det är idel gamla 
kända krav, och man skönjer bakom 
deras långsamma utformande Frank
rikes målmedvetna önskan att dra-1 
p ut på tiden. De framställda 
lordringarne äro vittgående och be
tyda ett ytterligare försvagande av 
Tysklands genom Versaillesfreden 
ledan nedbrutna värnkraft. Man 
begär, att vissa stora fabriker, vil
ka i händelse av ett krig skulle va
ra i stånd att tillverka krigsmateri
al, skola antingen nedläggas eller 
omläggas, så att en dylik krigsfab
rikation icke blir möjlig. "V klare 
önskar man en rad förändringar 
inom riksvärnet till skada för dess 
effektivitet, upprivandet av järn
vägsspår och bibanor av betydelse 
vid mobilisering o. s. v. 
lär Tyskland uppfyllt dessa 

fordringar men först då, kommer 
det att återfå Kölnzonen! Ännu en 
Rang har sålunda det tyska folket 
känt den franska järnnäven. Hur vän
liga och fredliga känslor skola kun
na utvecklas ur sådant övergår van
ligt förstånd. 

Vad säkerhetspakten beträl far 
liar enighet äntligen uppnåtts mel
lan England och Frankrike. Icke 
häller detta aktstycke har, i skri
vande stund, officiellt befordrats 
öl allmänhetens kännedom, men 
även här ha de franska och engel
ska tidningarne på förhand kunnat 
lämna upplysningar. Man tänker 
?ig en neutral avmilitariserad Rlieri-
Wdszon som skiljemur mellan 
Tyskland och Frankrike-Belgien, 
hgetdera landet får låta trupper be
träda detta område. Så långt äro 
•fe berörda parterna jämställda. 
Här står England som garant, fär-
% att ingripa mot den makt, som 
skulle vilja överträda förbudet. Men 
sedan kommer ett tillägg. Frank
rike förbehåller sig rätt att över den 
®eutrala oskyddade zonen angripa 
Tyskland om detta skulle råka i 
kri; 

i öster, Polen och Tjeckoslova
ks I detta fall ställer sig Eng-
and utanför. Det utfäster sig icke 
'filer att hjälpa Frankrike om ett 
Jädant krig skulle leda till seger 
^ Tyskland och tyska trupper över 
.henlandszonen tränga in i Fank-
fike, 

?akten sådan den utformats till-
redställer de franska önskningarna, 

J1611 tvivelaktigt är väl om Tysk-
^ kan godtaga en överenskom-
- så orättvis och ogynnsam för 

stådda enigheten i sista stund icke 
kom till stånd varför underhand
lingarne fortsättas. 

Den engelska pressen ger uttryck 
åt en allmän önskan att England 
skall draga sig ur. de besvärliga 
affärerna på kontitnenten för att i 
stället med samlad kraft ägna sig 
åt det brittiska världväldets egna 
intressen. 

Frankrikes konseljpresident Pain-
levé har i ett inför deputeradekam
maren hållet stort tal redogjort för 
händelserna i Marocko. Han för
klarade, att det varit de upproriska 
riffberberna som börjat fientlighe-
terna mot de franska trupperna i 
Marocko, vilka på intet sätt varit 
den angripande parten. Frankrike 
måste fortsätta fälttåget och segra. 
Att, som de franska kommunister
na föreslagit, inleda fredsunder
handlingar med Abdel-Krim vore 
otänkbart — man förhandlar icke 
med en rövarhövding utan man slår 
honom ! 

Spanske konseljpresidenten Primo 
de Rivera har utsänt en förklaring, 
att Spanien icke bundit sig för ett 
gemensamt uppträdande med Frank
rike i Marocko. Ej häller har Spa
nien givit Frankrike tillåtelse att 
under kriget med Abdel-Krim för
följa denne in över gränsen till 
Spanska Marocko. Abdel-Krim har 
sålunda alltid en säker reträttplats 
på det sistnämnda området, vilket 
f. n. är i hans hand. 

Den engelska tidningen "Foreign 
Affairs", som brukar ha synnerli
gen god reda på vad som händer 
och sker i världen förklarar, att 
Frankrike framkallat riffberbernas 
angrepp för att få en utåt giltig an
ledning att stärka sin militära ställ
ning och utvidga sitt maktområde 
i nordvästra Afrika. Vad Frankrike 
hemligen åsyftar är att genom sin 
stora afrikanska luftflotta kunna 
behärska den engelska genomfarts
vägen i Medelhavet. Riffberberna 
kämpar för att åter uppnå förbin
delse med de bördiga nejder, där 
de tidigare köpte sin brödsäd men 
från vilka Frankrike avskurit dem. 

Ambassadörkonferensen har ne
kat Bulgarien rätt att behålla den 
ökning av krigshären med 10,000 
man som tillstaddes landet för att 
det skulle kunna kväva kommunist
upproret. — Bulgarien, dignande 
under sina skulder till ententemak-
terna och med ett utarmat folk, som 
icke ser någon räddning ur eländet, 
synes prisgivet åt kommunismen 

Från Shanghai berättas om svåra 
oroligheter i samband med strejken, 
riktande sig mot utlännigarne. Vita 
trupper hava landsatts från de i 
hamnen liggande krigsskeppen. Ki
nesiska regeringen protesterar. 

Inom det härskande vänster
blocket i Frankrike har uppstått en 
konflikt. Socialdemokraterna äro 
missnöjda med finansministerns fi
nansplan och begära att de rika sko
la brandskattas för att bringa sta
tens affärer i ordning. 

Ryska sovjetregeringen har rakat 
i oerhörd upphetsning över det före
stående engelska flottbesöket i Ös
tersjön och ser däri ett hot mot det 
kommunistiska Ryssland. 

ITfödrar oel) söner. 
Av MARGARETA HEIJKEL. 

Det lästa var en liten tidnings
artikel i Sv. Dagbladet, skriven med 
anledning av "Mors dag", en studie 
tydligen efter naturen. 

Det berättas hurusom några ny-
bakade studenter efter slutad ho
tellfest på natten följa en av kam
raterna till dennes hem i villakvar
teret. De slå sig ner i en berså och 
den unga värden går in i villan för 
att hemta de förfriskningar, som 
han bett att få iordningställda för 
ett eventuellt "nachspiel".' 

Han finner modern ännu uppe 
och säger i en ton, som förråder o-

tålighet: 
— Sitter du uppe för min skull? 

Låt för all del inte mina kamrater 
se, att jag är bevakad! 

Modern förnekar att det är fråga 
om någon "bevakning", och hon 
känner sig i samma ögonblick om
sluten av två starka armar. 

— Förlåt mor, säger sonen, att 
jag var så dum. Mellan oss har ju 
alltid rått ett kamratligt förtroende 
— du som är min bästa vän. 

Han går ut med brickan till kam-

Hnria Lenah Slgetröm. 

fei del. I pressläggningsögonblic-
ingår meddelande, att den på-

Att åldras är svårare än att do, 
ty att avsäga sig en förmån en gång 
för alla och fullständigt är mindre 
påkostande än att förnya offret dag 

för dag och bit för bit. 
A miel. 

raterna, som han finner inbegripna 
i ett livligt tankeutbyte. 

Vad de unga herrarne med sådant 
allvar diskutera är värdet hos nuti
dens mödrar, dessa mödrar som jaz
za, shingla sitt hår och tala slang
språk. Äro de värda att lovprisas? 
Äro de värda en "Mors dag"? 

Det är en lärare som under hotell-
festen ironiskt framkastat dessa frå
gor till en grupp studenter. När de 
unga männen nu på egen hand dryf
ta dem, äro de överens om, att lä
rarens påståenden "ur sanningssyn
punkt sett naturligtvis äro fullt be
rättigade", men i alla fall reagera 
de mot dem. I denna stämnings
fulla stund minnas de sin mor icke 
som "shinglad" och dansande utan 
sådan som de vilja minnas henne, 

den mor vilken de alltid gatt till 
med sina bekymmer och glädjeäm
nen, hon som vakat över dem vid 
deras sjukbädd, hon som städse va
rit redo till hjälp och uppmuntran 
och som så många gånger röjt un

dan stenarne på deras väg . 
Hur det är så värma dem dessa 

minnen — de utfärda icke det med 
stöd av jazzen, shinglingen och 
slangen påtänkta underbetyget, utan 
komma överens om, att moderskär
leken trots allt är och skall fram
gent vara en välsignelsebringande 

makt i världen. 
De finna tydligen sig själva 

mycket överseende och upphöjt go
da, en uppfattning som förf. till 

studien också tycks dela. 
Vilket sällsamt skådespel! 
Söner som upphäva sig till doma

re över sina mödrar och som anse 
sig låta nåd gå för rätt! Den unge 
värden med förfriskningar, som for-
äldrane släppt till, gripen av feg 
skräck vid tanken på att hans pojk

vänner skola tro, att modern har nå
got att säga över honom, riktar sig 
till henne i otålig ton och med en 
frän tillsägelse: "Låt för all del in
te mina kamrater se —". Så
dan som han, sådana också — san
nolikt — hans vänner. Och dessa 
ynglingar diskutera mödrarnes vär
de! 

Vårföre, måste man undra, sys
selsätta de sig icke med ett mera 
näraliggande och angelägnare pro
blem — sitt eget värde som söner? 
Vårföre fråga de sig icke, om de 
verkligen förtjäna den omätliga för
månen att äga en människa, som 
sörjer och glädes med dem. som va
kar vid deras sjukbädd, hjälper och 
uppmuntrar "dem i motgången, gör 
deras väg jämn och lätt att gå? 

Varför äro de icke villiga att till
erkänna sina mödrar samma rätt att 
leva sitt liv, att välja sina nöjen 
som de så självfallet fordra för 
egen del? 

Hur mycket naturligare och vack
rare skulle det icke ha varit, om 
dessa ynglingar i stället för att i-
frågasätta sina mödrars värde öd
mjukt undrat över att de själva 
verkligen kunnat betyda så mycket 
för sin mor, att de kunna vara så 
högt, så blint, så osjälviskt, så upp
offrande, så evigt älskade mot det 
obetydliga vederlag de ge henne i 
sin sonliga kärlek, denna kärlek 
som i strid mot den sanna kärlekens 
väsende alltid söker sitt, alltid krä
ver offer och som å sin sida i all
mänhet ger så litet igen av intresse, 
av vördnad och aktning, av ridder
lighet, tacksamhet, godhet och öm

het. 
Men livet skall en gång väcka 

denna undran i deras sinne. Livet 
skall vid deras sjukbädd sätta den 
avlönade sköterskan, oberörd av de
ras kval, livet skall ge dem många, 
villiga att dela deras glädje, men 
ingen som likt modern vill sörja med 
dem och jämna deras väg. Livet 
skall låta dem erfara att den verk
liga kärleken är ett sällsynt och 
kosteligt ting, svårt att vinna och 
ännu svårare att bevara. Xär de 
längre fram minnas sin mors oför
behållsamma, offervilliga, oförän
derliga, underbara kärlek skola de 
kanske ödmjukt säga sig, att den 
gavs dem utan någon deras egen 
förskyllan och värdighet, gavs dem 
för intet, och att det nog är värt ett 
lovprisande, en hedersbevisning så

dan som "Mors dag". 

ANNA LENAH ELGSTRÖM, 

Vill du lära känna dig själv, så 
lägg märke till vad du hälst tänker 

på. 
Jean Paul. 

Hur sällan är det ej vårt öra i 
dagens larm och sorl träffas av en 
klangfullare, djupare ton som bär 
fram något av allt levandes hän
ryckning över livet eller vemodiga 
andakt inför döden. Men när så 
sker stanna människorna gärna och 
lyssna. En dörr därinne skjutes 
sakta upp; tonen får fylla ett förut 
tillstängt rum, stiga så högt dess 
valv tillåter och föra vår gripna själ 
med sig. 

I Anna Lenah Elgström s dikt
ning finns denna ton av hänryck
ning och andakt. Ur hennes lidel
sefulla prosa med dess mörka, lik
som tårade glans talar en intensiv 
stämma med låg och intim klang 
och man tyeker sig bakom orden 
skönja ett uttrycksfullt anlete av 
vilja och pathos, varöver livets 
skuggor och dagrar spela. 

Redan med sitt förstlingsverk, 
den med enastående entusiasm mot
tagna novellsamlingen "Gäster och 
främlingar" framträdde hon som en 
ny stämma i vår litteratur. Och det 
stod snart klart att det som hos hen
ne frapperade såsom något nytt och 
aldrig förut hört bottnade i en sär
egen diktarindividualitet, den mest 
utpräglat feminina måhända som 
någonsin framträtt hos oss. 

Senare har det löftesrika anslaget 
vuxit ut till en hel sonate pathé
tique med en rikedom av sköna och 
mäktiga partier, vilkas konstnär
liga form vida överträffat förstlings
verket, och vilkas stundom ända till 
bristningsgränsen drivna lidelsefulla 
ityrka står utan motstycke i vår nu
tida litteratur. 

Den väsensskillnad som finns 
mellan manligt och kvinnligt, 
lämnas ofta obeaktad, emedan 
flertalet begåvade kvinnor skriva 
om kvinnorna som männen lärt 
dem skriva om dem — nämligen 
som åskådare. Anna Lenali Elg
ström skriver som självbekännare 
— direkt ur ett kvinnligt hjärta, 
vari livets värden vägas på en an
nan och känsligare våg, än de van
ligen bliva vägda. I hela hennes 
diktning skall man förgäves söka 
efter en enda av dessa konventio
nella kvinnotyper, som endast ha 
en underhållande biroll att fylla i 

ett händelseförlopp. För henne äro 
de alla först och sist människor — 
systrar, som, vad de än äro i värl
den, dock äga rätten att kämpa för 
en lycka som gör livet värt att leva 
och för en tro som gör döden till 
en vinning. Marionetterna, sådana 
de synas eller vilja synas i halvlju
set på världscenen ha aldrig intres
serat henne. Hon flyttar ut dem på 
en annan scen, där inga samhälls-
skrankor, inga fördomar, ingen 
fruktan för sanningen spärrar vägen 
för rättfärdighetens skinande sol. 
De samhälleliga proportionerna 
krympa samman, de mänskliga bli 
dominerande. Vad som synes blir 
ett sken, vad som icke synes verk
lighet. Maskerna falla — icke så
som i en elak intrig, där iscensätta
ren har gjort sig ett bittert nöje i 
att visa hur avskyvärda ansiktena 
voro, som funnos där bakom, utan 
som i en samling av bundsförvan
ter, där en med lågande varm stäm
ma för de andras talan. Vi äro 
alla människor, säger denna stäm
ma, enslingar och sökare, gåtor för 
varandra och för oss själva. Livet 
är svårt, ensamt och tungt, och ha 
vi misslyckats döm oss icke för 
strängt! 

Ensamhet! Det är kanske det 
ord som oftast återkommer i Anna 
Lenah Elgströms diktning. .Män
niskorna äro ensamma, osäkra, 
skrämda av sin egen gåtfullhet 
För att uthärda livet måste de söka 
få en brygga över tidens mörka flod 
till andra levande, vinna landfäste 
i ett hjärta, som förstår dem. Hålla 
fast livet i en lugn, belyst vrå, dit 
mörkret icke når, ej heller tomheten. 
Hennes hjärta är bräddat med för
ståelse inför detta allt levandes be
hov att bilda en kedja hand i hand 
mot allt det ovissa, osäkra, fientliga 
som lurar runt omkring, Och ur 
denna känsla av fruktan för ensam
heten härleder hon många av de 
mänskliga dårskaperna — kanske 
framför allt kvinnornas. Vad bry 
de sig om, att de göra sig löjliga, 
ömkliga, kanske föraktade om de 
blott kunna tigga till sig en stund 
av lycka, av gemenskap med en an
nan levande varelse i sitt ödsliga, 
händelselösa liv! Därför kan en 
liten kärlekshistoria, som för ego-
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