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U n g d o m l i g  
c h a r m .  

En väl sammansatt tvål 

har en förvånande god 

inverkan på huden. 

YvY-TVÅLEN 
är erkänd som den yp

persta av alla tvålar. 

Säljes överallt à 1 kr. 

A. B. YvY-FABRIKEN 
YSTAD. 

"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 
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Blårandiga 
Bluskostymer 
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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 
JiAZARM/ANCE 132-133 HAS tMÜQHSOAT. 25 J 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 

Stort urval av vackra Ylletyger, Viyella i ylle och. bomull, 
Bomullsflaneller. Handvävda, färgakta Bomullstyger, Hvita Väf-
nader, bästa fabrikat. Strandkoftor, Lahmans Trieotunderklä-
der, Strumpor, Underkjolar, Snörliv, Reformliv, Näsdukar, 
Allmogegardiner, stort urval, Möbeltyger, Borddukar, stor sortering, 
vackra mönster, Linneduktyger, bästa fabrikat. Handdukar, Säng
täcken, Filtar, Sticktäcken. Prima Ylle- oeh Bomullsgarner. 

Å helt stycke 10 %, samt å stufvar. • Till Tricotstickerskor lämnas rabatt å garner. 

NORDISKA —-
"^NdelsbaNK^ 
STOCKHOLM MALMÖ G O T E B O R G  

121 AVDELNINGSKONTOR 

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. 

Tel. 40781, 45699 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

Bråsth= Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Victoria! 

REKOMMENDERAS 

Landvetter. 
3 rum, kök och veranda 15 
station. Vackert läge. Kan lg0-0) 

fam. Billig hyra. Jidare^ dvetter. 
vardagar, eller pa villa bolhuit,^ 

Saltvik Sommarhemmet 
AsKim, 

15 m in: s resa från Göteb
f°.rg ^rtare och 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRE*1 

medelst inköp' 

V ̂ if i 
WBSSÖNS 

MJÖLET 

^HALMSTAD 

,0 23. 5: te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om 

H:o 

och ändock se fräsch, ut. 
tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

FakrftMter 1-8. EKR8TH I CL, G 
:A* tiU». •» Osm 

7 Juni 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

s sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

Utkommer varje söndag. 
Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG. 

Redaktion och expedition: Magasinsgatan 12, Göteborg. Tel. 18070. 
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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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ismens blick skulle bliva löjlig, för 
fariseismens otillbörlig, för henne 
blotta sig såsom tragisk. Hon vet 
som kvinna att det icke var även
tyret den stackars lilla hjältinnan 
i den löjliga historien sökte, utan 
en vän att tala med, ett hjärta 
att vila vid, en varelse att älska. 

I vår litteratur är Anna Lenah 
Elgström en helt fristående diktar
personlighet, och man frestas icke 
att förväxla, vare sig hennes ämnen 
eller hennes stilart med någon an
nans. Överskådar man hennes pro
duktion håller instrumentet samma 
stämning från första sidan till den 
sista. Intet stänk av skola eller 
kotteriväsen vidlåder hennes and
liga fysionomi. Hon står absolut 
ensam här hemma, och för att finna 
en med henne besläktad ande, måste 
man gå över till vårt grannland 
Norge, till Kristin Lavransdotters 
författarinna. Det fins en fränd-
skap mellan Anna Lenah Elgström 
och Sigrid Undset — framför allt i 
deras mod att vara sig själva. De 
ha båda,var i sitt land, genom sin 
rent feminina diktning brutit mar
ken för nya kvinnotyper i littera
turen, och skänkt nya värdefulla 
bidrag till kvinnornas psyke. Inom 
ett århundrade skall måhända hela 
världen se på kvinnan med deras 
blick. 

Vid sidan av sitt författarskap 
har Anna Lenah Elgström såväl 
under, som efter världskriget varit 
en outtröttlig kämpe för fredsidén 
samt har i vårt land organiserat och 
verkat som en av de ledande kraf
terna i föreningen" Rädda barnen". 
Barnens oförskylda lidanden genom 
världskatastrofen grep henne dju
past av allt i denna tragedi som i 
sin helhet uppkallade henne till den 
ena flammande protesten efter den 
andra. Även här var hon helt 
kvinna och först och främst mor. 
Och där kvinnans böner ingenting 
förmådde, där ville åtminstone mo
dershjärtat värna så långt det räck
te. Det är icke så lätt att på siff
ran säga hur många små krigsbarn 
som räddades åt livet därigenom att 
några kvinnohjärtan häruppe i Nor
den klappade för deras öde. Men 
säkert voro de icke få. Man ser 
därav att det icke är så oviktigt 
med själarnes reformering som man 
stundom kunde frestas att tro. Ty 
utan en övertygelses gnista om li
vets lielgd däruppe — aldrig nå
got varmt klappande hjärta där
nere. Utan ideal, inga mål, ingen 
strävan — livet blir en liåglös ba
nal tillställning åskådad av sittande 
egoister. 

Och de sittande,de loja, de ljum-
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6müta Broome, 

t 
En av den svenska kvinnovärl

dens mest kända och framträdande 
personligheter har med fru Emilia 
Broomé gått ur tiden. 

Född 1866 i Jönköping som dot
ter till hovrättsrådet Isaac Lothigius 
var hon bland de unga flickor, som 
först kommo i åtnjutande av den 
högre kvinnliga undervisningen. 
Student redan 1883 ägnade hon sig 
efter studier i Uppsala åt lärarinne
verksamhet, tills hon 1904 blev by
råföreståndare i Centralförbundet 
för socialt arbete. Detta krävande 
uppdrag, som hon bestritt under ett 
tiotal år, öppnade för henne ett ar
betsfält där hon både på grund av 
ett levande intresse, en sällsynt or
ganisationsförmåga och stora insik
ter gjorde en högt skattad insats. 
Hennes kraft togs efter hand i an
språk på allt flera håll. Hon blev 
sålunda ledamot av Stockholms 
stadsfullmäktige 1911—24, Stock
holms folkskoledirektion 1914—17, 
Sociala rådet 1913, Statens arbets-
löshetskommisionl914—22, Lagbe
redningen 1914—18, Sakkunnige för 
kvinnas tillträde till statstjänst, 
ordf. 1919—23, m. m. 

Fru Broomé nedlade därjämte ett 
mycket betydande arbete inom den 
kvinnliga rösträttsrörelsen samt inom 
det liberala partiet, till vars vice 
ordf. hon utsågs 1923. 

Som ett synligt erkännande av 
det gagneliga arbete hon utfört er
höll lion 1916 utmärkelsetecknet 
Ulis quorum 8:de storleken. 

När himlen är beständigt klar 
Gror tistel blott och törnetagg, 
Men allting trivs , 
När ömsom givs 
Blåst, solsken moln och kul.na dar. 

U. Rudenschöld. 

ma äro Anna Lenah Elgströms 
svurna fiender. Hon har lustigt 
och bittert symboliserat dem i 
"Good God Billikin", guden över 
allt som är, den självbelåtenhetens, 
tröghetens och likgiltighetens gud 
som regerar världen. Om också en
dast en flyktig, har den dock blivit 
en för hela hennes livsåskådning 
typisk ögonblicksbild i hennes rika 
album. 

Smaken är olika och av Anna 
Lenah Elgströms många vänner har 
säkerligen var och en utvalt novell
en för sig i hennes produktion. Un
dertecknad anser för sin del att 
författarinnan ideellt och konstnär
ligt nått högst i sådana märkliga 
noveller som "Två av Röda Korset" 
och "Den sista av syskonen" i "Gäs
ter och främlingar", "Elias" i "Fat
tigfolk", "Dödsfjärilen" och "Lille 
Louis" i "Stjärnan vars namn är 
malört" samt sist men icke minst 
"Det sjungande barnet" i "Martha 
och Maria". Barnet som i denna 
sista novell med sin sång vinkar en 
vilsegången själ till ljusare och re
nare rymder, kan stå som tolk för 
den ande, som besjälar hela detta 
författarskap. 

—e. 

Selma Sjöbergs Damfrisering 
Grundad 1881. Tel. 4717. Kungsgatan 63. 
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Champonering 

Bestulna barn. 
Av ELLEN BERNER. 

Chicago i maj. 

Mer eller mindre lätt, men allt
jämt snabbt flyga livets år. 

Det enda som stannar, bliver och 
klarnar, är bardomsminnena. 

De kunna värma och lysa som 
stilla eldar. 

Men de kunna också värka och 
plåga ända ner i hjärteroten. 

De kunna kasta en skugga som 
täcker hela levnaden. 

För några år sedan gick genom 
Stockholmspressen en notis om en 
kvinna som hade tagit till sin spe
cialitet att bestjäla mindre barn på 
de slantar, varmed de sänts att kö
pa någon livsförnödenhet. Hon bru
kade vänta i någon portgång nära 
en livsmedelsaffär och, när hon såg 
en liten knuten näve skynda förbi, 
hejda dess ägare, locka honom eller 
henne till sig och taga slantarna 
från den lilla handen, kanske stop
pande en karamell i barnets mun för 
att hindra gråten, medan hon gjor
de sig osynlig. Hade barnet en god 
kappa tog hon även den. 

Sällan väcker något slag av tjuv-
nad större och mer berättigad för
trytelse än detta. Bestjäla barn! 
Barn utan försvar! Barn utan styr
ka att tillbakavisa våld. Barn, bit
tert lurade av falsk vänlighet. Helt 
säkert ett avskyvärt brott. Och 
uppskattat som sådant. 

Och dock sker clenna tjuvnad 
dagligen och stundligen, opåaktad, 
obeivrad. 

Den sker i en värre skala än när 
det gäller att ta några få ören ur 
en knuten och smutsig liten haiid. 

Den sker i den största skala som 
finns, enär den berövar barn själva 
grundvalen för livets värde och 
lycka, hälsan för kropp och själ. 
När våren kommer efter en lång 
nordisk vinter, är varje normalt 
barns starkaste begär att få "gå ut 
och leka". Ut, ut! Se himmelen 
och det gröna som spirar upp. 
Andas luft som är luft och icke gift. 
Röra alla muskler fritt, .öva dem, 
få dem att växa starkt, snabbt, 
lyckligt. De behövas ju så snart på 
allvar. 

Gräset, det tåliga, det vackra, det 
mjuka, det svala, är barnets arve
del. Eller borde vara det. För 

att tumla på, för att söka blommor 
i borde gräsmattan sträcka sig för 
barnets fot och öga. Minsta mask 
ä- ju intressant att iakttaga, när 
den är fri. Barnet är det än mer. 
Ett lyckligt, barn är den vackraste 
blomma en gräsmatta kan bära. 
Varje strå som trampas, reser sig 
snart upp igen. Men ett barnasin
ne som trampas, reser sig alltför 
ofta aldrig upp igen. 

Jag hatar varje stängsel omkring 
gräs. Det är ett fängelsehån, ut
kastat mitt i naturens blida ansikte. 

Det finns icke i Amerika. Var
för finns det i Europa? 

Varför skall barn tvingas att le
ka i grus och vägdamm, när gräsets 
underbara gåva är oss given fritt 
och för intet? I varje arbetarestads
del borde ett helt kvarter vara en 
enda obruten, öppen och fin gräs
matta. Dess vård giver en tusen-
procentig avkastning. I verkliga, 
levande, kindblomstrande värden. 

När buskar och träd blomma, 
vart går deras skönhet? Hän med 
vinden som blåser bort deras opå-
aktade, vita och skära snö? Eller 
in i barnets hjärta och minne? 

I Japan dyrkas det blommande 
fruktträdet. Här brytes dess gre
nar för soptunnan. 

I våra städer ha våra barn aldrig 
medvetet sett ett fruktträds blom. 
De bestjälas på skönhetsarvet från 
gångna släkters id och flit, dessas 
kärlek till natur och kultur i lika 
mått. 

Sådana barn riva och slita sönder 
ett träd för några gröna kvistars 
skull. Ty de lärde aldrig älska näs
ta års blom, lika litet som detta års. 

Var är kvällsfriden, var den da
lande solens majestät för ett stads-
fångat barn? Förmodligen på sam
ma ställe som morgonens friska 
klarhet ,den nyfallna daggens gnist
rande renhet, den livsgivande mor
gonfläkten som ger dagsarbetet dess 
innersta styrka och uthållighet. 

Tjuvnad, tjuvnad! 

Arvet vi alla föddes till, blir en 
liten bråkdels egendom, dens som 
lär att se och får se. 

Och dock vore det arvet lättare 
att få tag i än bankvalvens guld
hopar och bacillbetäckta pappers
massor. 
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G H-Crepe-sulan. 
* fastvulcamserad 

1890  

ishcifors 

Lawn-Tennis-Skodon 

med GH-Crepesula 

Genom särskild behandling av rågummit (för vilket 

patent sökts) har det lyckats oss att frambringa en 

Crepe-sula, som låter sig fastvulkaniseras vid skon, detta 

utan att sulan mister något av rågummits egenskaper som 

slitstarkaste sulmaterial. Genom denna fastvulkanisering 

blir således sulan orubbligt fästad vid skon i motsats till 

andra rågummisulor, som äro fastsydda eller klistrade. 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

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

A K T I E B O L A G E T  

GÖTEBORGS BAl \ |k  
GÖTEBORG „ "V 

"OCKHOL„ 100 avdelningskontor i västra och östra Sverige 

Grundad år 1848 
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Egna fonder Kr. 78.75CXÖÖÖ 
•immimmmiiimmmiimiHimmiiimimmiiMtmmmiimimmmmimmmHmmuu,»,,,,,, 

Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkni 
gällande ränta. '"g U" 

Utlämnar hemsparbössor. 

Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 
förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 

hö. «st. 

e"s*«(/4 

WAN FIBER-
K A P P S Ä C K A R  

fr. 60 till 75 cm. 

lätta, starka, trevliga 

Kr. 14 — 17:25. 

JIM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

Riv ner de murar och omöjlighe
ter som bestjäla barnen! 

Om murarna måste stå, led bar
nen utanför dem! 

Men gör det i tid! 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnleks Lino
peters för ett stort lager av dessa 
artiklar. 

* 

I sanning allra bäst det är 
På denna kära jorden. 
Jag därför högtidligt svär 
Förutan list och ränker, 
Att jag utav mitt fria val 
Ej henne lämna tänker! 

J. W. v. Goethe. 

Kan man få för 
mycket sömn? 

Atta timmar arbete, åtta tim
mars vila och rekreation samt åtta-
timmars sömn är den modärna ti
dens indelning av dygnet. 

Oeh nu fråga vetenskapsmännen: 
— Är det verkligen nödvändigt 

att sova bort en tredjedel av livet? 
Ännu en fråga soni man gör sig, 

lyder: 
— Kan man få för mycket sömn? 

Med stöd av vetenskapliga un
dersökningar har man konstaterat, 

att människor i allmänhet sova 
mera än vad de behöva, 

att för mycket sömn är lika o-
tjäntligt som ett övermått av föda 
samt 

att beskaffenheten av sömnen spe
lar en viktigare roll än dess lång
varighet. 

Det förefaller som skulle det fin
nas en sömnens konst vars inhäm
tande skulle bereda oss stora för
delar: möjligheten att väsentligt 
lörkorta tiden för sömnen samt att 
ur densamma hemta en styrka och 
kraft om vilka vi nu icke drömma, 
Känt är att många berömda män, 
vilka på olika områden utfört stor
verk, som ställt oerhörda krav- på 
deras styrka och intelligens, kunnat 
nöja sig med en sömn, vars kort
varighet förefaller oss sagolik. 

Otvivelaktigt har deras sömn va
rit en annan än vår. Djupare och 
därför vilsammare, mera kraftgi-
vande än den långvariga men ytliga 
och av uppvaknanden avbrutna 
slummer vi i allmänhet njuta. 

De tlesta människor känna vid 
uppvaknandet en trött olust, deras 
humör är retligt och det tar vanli
gen ett par timmar innan de äro 
riktigt sig själva. 

Allt detta är ett säkert tecken 
på att deras sömn icke är vad den 

Smakfulla och dekorativa 

Belysn ings -

a n o r d n i  nga r  

KUDDAR 

för Soffor, Stolar och Golv, 

GARDINER 

utarbetas uti olika variationer i 

för Sverige okända modeller. 

Stilfulla 

RUMSINTERIÖRER 

anordnas. 

Fru Bertha Hvitfeldt, 
S ö d r a  V ä g e n  2 0 .  

Besöksti d efter överenskommelse 
pr telefon 5048 .  

borde vara. Den trötthetskänsla de 
erfara skulle icke, som de ofta tw, 
kunna drivas på flykten av ytter
ligare några timmars sömn. Hur 
dåsiga, känna vi oss icke på sönda
garne trots ett sent uppstigande! 

Den, sömn, som är djupast och 
mest kraftåterställande, infaller i 
själva verket under de allra närmas
te timmarne efter insomnandet. Den 
blir undan för undan allt lättare 
och är redan efter fyra timmar så 
ytlig att den sovande vaknar även 
vid det svagaste buller. 

Denna lätta slummer är. om man 
tänker på dess kraftgivande förmå
ga, jämförelsevis litet värd. Av-
brytes den av uppvaknanden och 
förnimmes den mera som dåsighet 
än som verklig sömn är den till in
tet nyttig. Då har man nått fram 
till det "för mycket" som verkar 
förslappa-nde, alstrar lättja och 0-
företagsamhet. Det enda ratta är 
att avbryta denna dåsiga lata mor-
gondvala och övergiva sängen, all
deles som man lämnar bordet när 
man är mätt. Il „ g 

Alla ha vi nog haft tillfälle mar-
ka hur kraftåterställande "middags
luren" är. Även om sömnen endast 
"går över ögonen" vaknar mail nie 
en behaglig känsla av klarvaken e 

och välbefinnande. Låt luren rat1 

en halvtimme eller tre kvart, oc 
den skall ersätta flera timmars lat 
morgonsömn. Den starka sömn ' 
som ger sig tillkänna just vi ml 

dagstiden, anses tyda på att en v 
paus då är naturlig, behövlig 
nyttig. . = „„ 

Huvudvikten ligger dock p 
verkligt djup, verkligt ostörd ^ 

sömn. Dess värde kan knapp 
överskattas. Må vi försöka s 1 
oss den! 

De penningar man läggf'1' ner 

en god säng äro synnerligen ^ 
vända. Med en god säng 1T1  ̂ . 
sådan, i vilken kroppen u 

v[ 
vilar med slaka musk ^ 
pröva vad som ger var kr 11 ^ 
bästa vilande läget, madia-^. ^ 
bolstern, ty det är doc v 
är det väsentliga. En bolster^ 
mjukare, mera eftergivancl ^ 
anpassar sig efter kropi>,'1)| } g;. 
genom vädring hållas hka B. B 
eniskt ren som en madrass ^ 

För många människor^ ^ ̂ 
drassen sa obekväm, a onlkri»g 
flera småkuddar att s "I j .- i vilan-
sig fft att erhålla ett «f ̂  ̂  

M A T T O R  
på avbetalning 

Hemslöjd 
Knut Heurlins , 
Korsgat. 8, Göteborg. Soderga . 

lämplig 

födelsedags. 

oeh 

Namnsdags 

present 

ar 

Kvinnornas Tidning 
presentkort säljas på tidningens 

exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 
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Slopa kaffet och drick 

t CAP 
KAKAO 

- i.̂ inalßrpaclLrungar i 100 gr aSOOgr 1 
j ar tdlDrrkadan bästa fullmogna kakaobönor L 
uran Sto au oarten kanel DaiuIjtUvkruiaZir I 

» Vzn som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan daghgen. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Ifjur de döva oc!) lomhörda 
biälpas. 

Av GERDA MEYERSON. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie 

1 behaglig för huvudet. Täcket 
men tillräckligt varmt och så 

t rt att det räcker väl till om ax-
f°ne'. Detsamma gäller filtarne. 

\lla torde vi ha erfarit, att det 
intertideii är omöjligt att somna 

Lrrän sängvärmen finnes. Må 
° avkorta tiden för insomnan-

Vf genom att på förhand värma 
sängen med ett varmt vatten-

t eller dylikt. 
Förutsättningen for en djup god 

attsömn samt ett snabbt insomnan
de är, att man låter alla muskler 
utan undantag slappna. Man kan 
jielt enkelt icke somna så länge man 
ligger med rynkade ögonbryn, sam
manbitna tänder eller knutna hän-
jer. Alla tankar måste kopplas av 
och sänggåendet ske på regelbundna 

tider-
Det bästa kroppslaget synes vara 

att ligga på endera sidan framåt 
till. Om möjligt ensamt rum och 
stilla omgivning. Varje buller ska
dar sömnen, gör den ojämn, ytlig 
och otillräckligt kraftförnyande. 
Monotona ljud äro emellertid icke 
störande. Det finns människor, för 
vilka en klockas enformiga tickande 
är ett utmärkt sömnmedel. 

Den som lärt sig att sova djupt, 
behöver icke åtta timmars nattsömn, 
utan skall finna det tillräckligt med 
sex. Från midnatt till sex på mor
gonen. Han skall vakna utsövd, 
med återställda krafter, redo att 
möta dagen som kommer. 

L. W. 

I dessa tider är tvätten för ett stort 
' hushåll en ansenlig utgiftspost. Lin
neduken på barnens frukostbord kan 
mycket väl utbytas mot en avpas
sad vaxduk från Linopeters, Kungs-
portsplatsen 2. 

Lyckan narrar stora, små 
Leker med guldtärning 
Bästa örngott du kan få 
Är fullbordad gärning. 

B. S. Ingemann. 

wm 
TAPISSE! 

DETALJ 
ö. Hamng. SI. 1 tr. 

Uppritade o. påbör
jade vitvaror 

Hela samlivet människor emel
lan är byggt på det talade ordet, 
som går från mun till öra ; det skriv
na ordet kommer först i andra hand, 
helst i denna jäktets och telefoner
nas tid. Så är det ju lätt att för
stå att den, vars ingångsport för det 
talade ordet är mer eller mindre till
sluten, måste stå tillbaka för den 
som har normal hörsel. Orättvisor, 
bedrägerier, tillbakasättande måste 
de döva lida och arbetslöshet och 
nöd komma även under goda tider 
på deras lott. En lomhörd eller döv 
person kan icke välja vilket yrke 
som helst. Även om hans anlag 
peka at ett särskilt håll, måste han 
välja det arbete, där hans hörsel-
svaghet är honom minst till hinder. 
Och även om han gott kan utföra 
arbetet, har han svårt att få plats 
emedan man finner det besvärligt 
att tala till honom. 

Lomhörda och döva personer kän
na sig ofta andligt undernärda. Man 
kan läsa, heter det. Men en bok 
ersätter icke umgänge med levande 
människor, ej heller ersätter den 
ett gripande och entusiasmerande 
föredrag. Lika litet kan ett not-
blad ersätta en konsert. En bio
graf kan ju vara bra, men inte er
sätter den verklig teater. För 
många döva är det den största sak
naden att icke kunna höra i kyrkan, 
att få erfara den upplyftande ge
menskapskänsla, som gudstjänsten 
bjuder. I sällskapslivet, ja inom 
familjekretsen blir den döve ofta 
ensam. Oförstånd och bekvämlighet 
gör att många helst undvika att ta
la med den som hör illa. Många 
lomhörda och döva draga sig där
för alldeles från sällskapsliv, och 
umgås med andra så litet som möj
ligt. Men detta är icke rätt. Så 
länge man äger någon rest av hör
sel, skall man begagna den, där
igenom håller man sin hörselför
måga uppe. Ett organ som icke 
brukas, blir obrukbart. Men det är 
sannt att man blir trött och nervös 
av att ständigt spänna sin uppmärk
samhet. Många döva lida av sus-
ning eller buller i huvudet. 

Döva personer, som draga sig till
baka- från allt umgänge, bli ofta 
människoskygga, många bli bittra 
och misstänksamma, andra blygas 
över .sitt lyte och glömma, likaväl 
som dessa som skratta åt dem, att 
dövhet är en sjukdom. 

Man kan säga att det är kropps
ligt, andligt och ekonomiskt som 
den döve lider av sin hörselnedsätt-
ning. Den blinde har svårare att 
förtjäna sitt bröd än den döve, men 

S*ui del med < ßlcnturu>t̂ ! 11 

Alltid utsökt vackra i 

llasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314-10365. 

Filial: Vasagat. 21. Tel. 5481* Hovleverantör. 

den blindes olycka väcker allas med
lidande, den ligger så i öppen dag. 
Vem skrattar åt en blind? Den 
blinde anar och känner hjärtevärme 
bakom de ord han hör. Den döve 
ser. men blott alltför ofta ser han 
likgiltighet, otålighet, hån i med
människors drag. 

De blinda ha haft förstånd att 
sluta sig tillsammans i en livskraf
tig förening, varigenom de vunnit 
många- fördelar och denna förening 
får frikostigt understöd från stat. 
kommuner och enskilda. Statsan
slaget har varit uppe i 100,000 kr. 

Men de döva, de som ingenting 
höra och de lomhörda, vad har man 

jort för dem och vad ha de själva 
gjort för att för att förbättra sin 
ställning? Jag talar nu icke om de 
dövstumma, dessa som aldrig haft 
någon hörsel eller i späd ålder för
lorat den. För deras uppfostran 
och utbildning sörjer ju staten. De 
leva f. ö. i sin egen värld och tala 
med varandra på sitt eget språk —• 
teckenspråket. Men alla dessa, som 
i ungdomen eller senare genom sjuk
dom, olyckshändelse eller arv fått 
sin hörselförmåga nedsatt eller all
deles förlorat den, deras svårigheter 
har man hitillls ej haft förståelse 
för. 

Till deras hjälp bildades hösten 
1920 Svenska föreningen för dövas 
väl, som är en sammanslutning av 
döva och lomhörda samt av andra 
för deras väl intresserade personer 
i hela landet. Huvudföreningen har 
sitt säte i Stockholm och lokalföre
ningar finnas i Göteborg, Sundsvall 
och Uppsala. Denna förening vill 
enligt stadgarna- "på alla sätt be
fordra de dövas och lomhördas in
tressen samt söka hjälpa dem att 
så vitt möjligt bli oberoende av sin 
nedsatta hörsel." 

Föreningen anordnar sålunda kur 
ser i konsten att avläsa talet från 
läpparna — labiologi. Detta är 
ingen lätt konst, men blir till god 
hjälp även för den som ej uppnår 
skicklighet. Det gäller ju att se 
och känna igen läpparnas och tun 
gans ställning vid de olika ljuden, 
att begagna intelligensen och ögo
nen, och mycken övning behövs. De 
som besökt föreningens kurser ha 
alla varit mycket intresserade och 
de flesta säga sig ha haft god nytta 
av undervisningen. Efter den grund 
läggande kursen anordnas fortsätt
ningskur-ser, som äro flitigt besök
ta. De flesta kurserna ha hållits i 
Stockholm, dit personer från lands
orten ibland komma för att vara 
med. Vidare ha labiologikurser 
hållits i Göteborg och Uppsala, men 
av brist på lärarkrafter har man 
icke kunnat ordna sådan undervis 

MERKURTVALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

ning j>å flera platser. Detta ar ska
da. ty undervisningen brukar vara 
till stor glädje för dem som deltaga 
i den. Dels är det en tillfredstäl-
lelse för mången som genom sitt ly
te blivit mer eller mindre isolerad, 
att träffa kamrater i lidandet, dels 
stiger livsmodet allt efter som man 
lär sig att synen kan understödja 
och ersätta hörseln. Yngre perso
ner ha i allmänhet lättast att lära 
avläsning, men även äldre deltaga 
med gott resultat i undervisningen. 
Föreningen har också haft en kurs 
för lomhörda barn i Stockholm. 

De lomhörda barnens undervis
ning är en mycket viktig fråga, som 
det ingår i föreningens program att 
bevaka. I utlandet finnes sedan 
länge särskilda skolor eller klasser 
för de barn som lida av så stark 
hörselnedsättning att "de icke kunna 
följa undervisningen i' vanlig klass. 
Hos oss har Göteborg gått i spetsen 
och upprättade redarn 1916 en lom-
hördskola, 1921 fick Malmö en dylik 
klass och 1922 liai man vid Stock
holms folkskolor börjat med sär
klasser för lomhörda barn. 

Erfarenheten har visat att barn 
med nersatt hörsel ofta höra vad 
läraren säger — då man ju vanli
gen placerar dem på främsta bän
ken — men likväl gå miste om en 
stor del av undervisningen, emedan 
de icke höra kamraternas svar. An
strängningen att söka höra tröttar 
barnets hjärna och ej sällan bli lom
hörda barn klena och nervösa, så
vida de icke slöa till och nöja sig 
med att icke höra. Ofta bli de o-
rättvist beskylda för ouppmärksam
het eller förklarade för undermåli-

I lomhördklassen är undervis
ningen ordnad så att barnen redan 
från början få använda både synen 
och hörseln för att uppfatta den. 
Åskådningsmaterial användes i stor 
utsträckning och labiologi läres 
grundligt. Klasserna äro små och 
barnen sitta i halvcirkel helt nära 
läraren, som talar högt och tydligt. 
Föräldrar draga sig ofta för att lå
ta sina barn komma i lofnhördklass, 
men i själva verket har det visat 
sig att barn som haft svårt att föl
ja med i en vanlig klass och där 
kanske blivit till löje bland kanrea-
terna, blivit pigga och läraktiga 
och trivs utmärkt i klassen för lom
hörda. I flera lomhördsskolor har 
man även inrättat en klinik för barn 
som behöva få sina öron behandla 
de, bli skötta av läkare eller sjuk
sköterska. 

I Tyskland finnas särskilda fort 
sättningsskolor för de lomhörda bar
nen, där de få yrkesutbildning. I 
samråd med föreningarna för döva 
och lomhörda söker man giva råd 
vid yrkesval samt anskaffa platser. 
Alla föreningar för dövas väl har 
platsförmedling på sitt program och 
så har även den svenska föreningen. 
Men den allmänna arbetsbristen och 
även bristen på medel att anställa 
en person för denna gren av verk
samheten har gjort att man i Stock
holm ännu icke annat än undantags-

G O S S K L Ä D E R  

för Examen! 

Kungstorget 12 .  Tel. 11240. 

vis kunnat förmedla platser åt de 
många som vända sig till förening
en med begäran att man skall skaf
fa dem arbete. 

Huvudföreningen i Stockholm och 
även Göteborgsföreningen har en 
byrå, där upplysningar och råd gi
vas åt döva personer. De flesta 
förfrågningar angå valet av hörap
parater. Som bekant finnas på 
detta område en hel del humbug, i 
det "spiraler" m. m. i tidningarna 
annonseras som underbara hjälp
medel för döva. Föreningen har i 
Stockholm och Göteborg apparat
samlingar. innehållande ett urval 
lurar och elektriska apparater, som 
lomhörda personer få prova under 
läkares ledning. Huvudföreningen 
har också en provlåda med ett min
dre antal hörapparater till sin tjänst 
för personer i landsorten. Den kan 
rekvireras från föreningens byrå, 
Norra Smedjegatan 21, Stockholm, 
där muntliga eller skriftliga upplys
ningar lämnas åt döva personer. 

Vidare anordnas samkväm och 
predikningar för lomhörda. I Stock
holm ha medlemmarna bildat en sy
förening och en herrklubb, i Göte
borg finnes även syförening. Före
ningslivet har blivit till hjälp för 
mången som förut tryckts ner av 
sin olycka. Och att föreningen fyl
ler ett behov och borde få lokalföre
ningar på flera håll, därpå får den 
som står med i arbetet, dagliga be
vis. Det finns ett långt större an
tal personer med nedsatt hörsel än 
man i allmänhet tror och deras svå
righeter i livskampen äro större än 

vi ana. Det är icke för tidigt att 
något göres till deras hjälp och 
Svenska föreningen för dövas väl 
hoppas på stöd av såväl det allmän
na som av enskilda personer. 

När man är gammal har man för

visso bara döden framför sig, men 

när man är ung, har man livet fram

för sig, och frågan är vilket som är 

betänkligast av dessa båda, och om 

ej i det hela taget det är bättre att 

lia livet bakom sig än framför sig. 

Schopenhauer. 
* 

Njutningsförmågan jämnar 

många olikheter i världsliga lotter. 

Fredrika Bremer. 

Den platssökande husassistenten: 

— Och så vill jag säga ifrån, att 

jag inte skurar golv, och inte ställer 

mig vid tvättbaljan och att jag vill 

ha hjälp till fredagsstädningen och 

att jag vill —• 

Gamla fru Andersson avbrytan

de: — I gungstolen vill jag sitta 

själv ! 

€ $<t}mibte 
S B e g r a t > t t i u g 3 f c t ) r å  

24 KUNGSGATAN 24 
Tel. 3623 - 14090 — 6607 
ombesörjer på erkänt bästa sätt 

allt som tillhör begravningar. 

Eldbegängelsefdrenlngen8 expedition. 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens Eörnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
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tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

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

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

III. 

I den vulgära första klassens 

^àntsal med vitmenade väggar och 

Möblerad med fula och obekväma 
röda plyschsoffor, upplyst med 

fladdrande gaslågor, som höstvinden 

förde hit och dit, då den trängde in 

genom korridoren, sutto Eva Mus-
<,f'tola och Chiarina Althan samt 
miss Anderly, Evas guvernant. De 

båda flickorna voro oskiljaktiga 
a|lfeedan Evas förlovning med In-
m°°; Chiarinas finhet och skarpsin-

^ghet passade väl tillsammans med 
Vas känsliga och sympatiska vä-

Sen- De började promenera fram 

tillbaka i korridoren, insvepta i 

sina mörka kappor och med slöjorna 

nerdragna över ögonen, som ett par 

tåligt väntande resenärer. 

— Vad det är enfaldigt med de 

här bröllopsresorna, sade Chiarina 

och såg på en resande, som placerat 

:itt bagage på det stora bruna bor

det och gick sin väg igen, jagad av 

den nervösa resoron, som ingenting 

kan lugna. 
Nej, nej, kära Chiarina, det 

är ju något så poetiskt över dem 

Bah! För många hotell, för 

många indiskreta uppassare, för 

många främmande ansikten, för 

mycket onyttigt och tråkigt dag

driveri. 
— Tänker du icke göra någon 

weddingtrip? 
Nej, för mig blir det ju al

drig tal om någon. 
A.h! Jag glömde, att du inte 

vill gifta dig, lilla svägerska. Var

för vill du det inte, säg? 

A, jag har mina skäl. 

Men jag skall gifta bort dig 

jag, Chiarella, du får väl se, du får 

väl se. 
Du unnar din nästa så gott 

som dig själv.'' 

— Ja visst, sade den andra rod

nande 
Nu inträdde Anna Doria, som 

kom alldeles ensam. Hon hade sme

tat ett tjockt . lager av sitt röda 

smink på kinderna samt satt på sig 

ett vitt flor för att något förmildra 

karmosinfärgen. Dessutom hade 

hon försökt förstora sina ögon ge

nom att sota- sig med en bränd kork. 

Hon var så ful och såg så underlig 

ut, att t. o. m. den godhjärtade 

Eva ej kunde låta bli att le. 

— Mamma hade bjudit en mon-

signore och två abbéer i kväll, för

klarade hon. 
Jag gick ifrån dem mitt i 

middagen. Mamma blev ursinnig 

som vanligt. Hon var alldeles ra

sande, då jag gick. Ja, här är jag 

också nu då i sorgetåget. 

— Du är värre än vanligt, sade 

Chiarina skrattande. 
— Har jag inte rätt kanske? 

Vore det inte bättre, att hon skulle 

begravas, Olga, än att hon skall ta 

den där lymmeln. Massimo i 

— Flickorna ha alltid mera lust 

att gifta sig än att dö. Du också, 

Anna. 

— Jag också, förstås. Men jag 

har ännu inte förälskat mig i en 

odåga. 

Chiarina skrattade men sade ing

enting. 

— Varför har du sådan antipati 

mot Massimo? frågade Eva. 

— Tala intç med mig om honom. 

Han är en lymmel, som jag sa, hård 

och hjärtlös. Tänk dig, han har 

suttit hela natten på en spelhåla 

och kom en hel timme försent till 

vigseln i morse. Olga grät under 

hela mässan. 
— Vem vet, om det är "sant, det 

där om spelhuset? sade Eva. 

— Kors, din bror var ju där ock

så. 
— Det tror jag inte, sade Eva 

bleknande. 
— Han förlorade också. Sju el

ler åtta tusen lire. 

— Han hade lovat att inte spela 

mer, mumlade Eva. 

— Fråga Tekla då. Hon kom 

hit tillsammans med mig och stan

nade därute för att köpa en bok. 

Nu kom också Tekla- klädd i en 

svart jaquette, fodrad med astrakan 

och en likadan barett. Hon hade 

köpt en roman av Balzac, Albert 

Savarus. 

— Ja, ja, de spelade hela natten. 

Carlo förlorade 20,000 lire, sade hon 

leende 

— Och det tycker du är roligt? 

frågade Chiarina. Eva böjde ned 

huvudet och såg orolig ut. 

— Ofantligt. 

-— Och varför? 

— När Carlo blir skuldsatt över 

öronen, kommer jag att bli nödham

nen. Då måste han gifta sig med 

mig. Donna Maria har inga pengar 

att ge honom, men det har jag. 

— Och du kan nöja dig med att 

bli nödhamn? 

— Han kommer att älska mig 

efteråt, han måste älska mig till 

slut, svarade Tekla med den lial-

starriga envisheten hos en person, 

som ej har mer än ett mål i livet. 

Väntsalen började nu fyllas av 

den slags nervösa resande, som all

tid komma, till stationen en timma 

före tågets avgång, och flickgrup-

pen drog sig åt sidan. 

Nu kommo de båda Sannicandrar-

na tillsammans med sin pappa och 

sin blivande svägerska, Maria Gul-

li-Pausania, mycket täcka i sina 

elsassiska huvor av röd atlas. 

— Vi ha tagit med oss rosor till 

Olga, sade den första, 

— Vita rosor, för dem tycker hon 

så mycket om, tillade den andra. 

Och de tittade på varandra, stol

ta över sin djärvhet. Så började 

den första igen: 

— Vi sågo din mamma komma 

åkande i vagnen, Eva. 

— Hon var med din bror Innico, 

Chiarina, återtog den andra. 

Ett tvetydigt leende spelade på 

Anna Dorias läppar, Chiarina oeh 

Tekla betraktade varandra ett ögon

blick liksom frågande — men Eva 

log ett lyckligt leende och tittade 

mot dörren för att se, om modern 

och hennes fästman inte redan voro 

där. Maria Pausania samtalade 

lågmält med fursten av Sannican-

dro, en robust gubbe, röd i ansik

tet och med vita mustascher. Den 

•blivande svärfadern började redan 

ta sig en air på grund av den till-

ämnade släktskapen och då han 

hörde med vilken vördnad sonhus

trun talade om Sannicandriska va

penskölden och om släktens förfä-

/ 
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ismens blick skulle bliva löjlig, för 
fariseismens otillbörlig, för henne 
blotta sig såsom tragisk. Hon vet 
som kvinna att det icke var även
tyret den stackars lilla hjältinnan 
i den löjliga historien sökte, utan 
en vän att tala med, ett hjärta 
att vila vid, en varelse att älska. 

I vår litteratur är Anna Lenah 
Elgström en helt fristående diktar
personlighet, och man frestas icke 
att förväxla, vare sig hennes ämnen 
eller hennes stilart med någon an
nans. Överskådar man hennes pro
duktion håller instrumentet samma 
stämning från första sidan till den 
sista. Intet stänk av skola eller 
kotteriväsen vidlåder hennes and
liga fysionomi. Hon står absolut 
ensam här hemma, och för att finna 
en med henne besläktad ande, måste 
man gå över till vårt grannland 
Norge, till Kristin Lavransdotters 
författarinna. Det fins en fränd-
skap mellan Anna Lenah Elgström 
och Sigrid Undset — framför allt i 
deras mod att vara sig själva. De 
ha båda,var i sitt land, genom sin 
rent feminina diktning brutit mar
ken för nya kvinnotyper i littera
turen, och skänkt nya värdefulla 
bidrag till kvinnornas psyke. Inom 
ett århundrade skall måhända hela 
världen se på kvinnan med deras 
blick. 

Vid sidan av sitt författarskap 
har Anna Lenah Elgström såväl 
under, som efter världskriget varit 
en outtröttlig kämpe för fredsidén 
samt har i vårt land organiserat och 
verkat som en av de ledande kraf
terna i föreningen" Rädda barnen". 
Barnens oförskylda lidanden genom 
världskatastrofen grep henne dju
past av allt i denna tragedi som i 
sin helhet uppkallade henne till den 
ena flammande protesten efter den 
andra. Även här var hon helt 
kvinna och först och främst mor. 
Och där kvinnans böner ingenting 
förmådde, där ville åtminstone mo
dershjärtat värna så långt det räck
te. Det är icke så lätt att på siff
ran säga hur många små krigsbarn 
som räddades åt livet därigenom att 
några kvinnohjärtan häruppe i Nor
den klappade för deras öde. Men 
säkert voro de icke få. Man ser 
därav att det icke är så oviktigt 
med själarnes reformering som man 
stundom kunde frestas att tro. Ty 
utan en övertygelses gnista om li
vets lielgd däruppe — aldrig nå
got varmt klappande hjärta där
nere. Utan ideal, inga mål, ingen 
strävan — livet blir en liåglös ba
nal tillställning åskådad av sittande 
egoister. 

Och de sittande,de loja, de ljum-

PÅRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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6müta Broome, 

t 
En av den svenska kvinnovärl

dens mest kända och framträdande 
personligheter har med fru Emilia 
Broomé gått ur tiden. 

Född 1866 i Jönköping som dot
ter till hovrättsrådet Isaac Lothigius 
var hon bland de unga flickor, som 
först kommo i åtnjutande av den 
högre kvinnliga undervisningen. 
Student redan 1883 ägnade hon sig 
efter studier i Uppsala åt lärarinne
verksamhet, tills hon 1904 blev by
råföreståndare i Centralförbundet 
för socialt arbete. Detta krävande 
uppdrag, som hon bestritt under ett 
tiotal år, öppnade för henne ett ar
betsfält där hon både på grund av 
ett levande intresse, en sällsynt or
ganisationsförmåga och stora insik
ter gjorde en högt skattad insats. 
Hennes kraft togs efter hand i an
språk på allt flera håll. Hon blev 
sålunda ledamot av Stockholms 
stadsfullmäktige 1911—24, Stock
holms folkskoledirektion 1914—17, 
Sociala rådet 1913, Statens arbets-
löshetskommisionl914—22, Lagbe
redningen 1914—18, Sakkunnige för 
kvinnas tillträde till statstjänst, 
ordf. 1919—23, m. m. 

Fru Broomé nedlade därjämte ett 
mycket betydande arbete inom den 
kvinnliga rösträttsrörelsen samt inom 
det liberala partiet, till vars vice 
ordf. hon utsågs 1923. 

Som ett synligt erkännande av 
det gagneliga arbete hon utfört er
höll lion 1916 utmärkelsetecknet 
Ulis quorum 8:de storleken. 

När himlen är beständigt klar 
Gror tistel blott och törnetagg, 
Men allting trivs , 
När ömsom givs 
Blåst, solsken moln och kul.na dar. 

U. Rudenschöld. 

ma äro Anna Lenah Elgströms 
svurna fiender. Hon har lustigt 
och bittert symboliserat dem i 
"Good God Billikin", guden över 
allt som är, den självbelåtenhetens, 
tröghetens och likgiltighetens gud 
som regerar världen. Om också en
dast en flyktig, har den dock blivit 
en för hela hennes livsåskådning 
typisk ögonblicksbild i hennes rika 
album. 

Smaken är olika och av Anna 
Lenah Elgströms många vänner har 
säkerligen var och en utvalt novell
en för sig i hennes produktion. Un
dertecknad anser för sin del att 
författarinnan ideellt och konstnär
ligt nått högst i sådana märkliga 
noveller som "Två av Röda Korset" 
och "Den sista av syskonen" i "Gäs
ter och främlingar", "Elias" i "Fat
tigfolk", "Dödsfjärilen" och "Lille 
Louis" i "Stjärnan vars namn är 
malört" samt sist men icke minst 
"Det sjungande barnet" i "Martha 
och Maria". Barnet som i denna 
sista novell med sin sång vinkar en 
vilsegången själ till ljusare och re
nare rymder, kan stå som tolk för 
den ande, som besjälar hela detta 
författarskap. 

—e. 

Selma Sjöbergs Damfrisering 
Grundad 1881. Tel. 4717. Kungsgatan 63. 

Specialitet: HÅRSKÖTSEL. 
Borstning, Behandling med violetta strålar, Friséring, Bobbing 

Shingling, Brudklädsel, Barnklippning. 
Omsorgsfull behandling. Billiga priser. 

Champonering 

Bestulna barn. 
Av ELLEN BERNER. 

Chicago i maj. 

Mer eller mindre lätt, men allt
jämt snabbt flyga livets år. 

Det enda som stannar, bliver och 
klarnar, är bardomsminnena. 

De kunna värma och lysa som 
stilla eldar. 

Men de kunna också värka och 
plåga ända ner i hjärteroten. 

De kunna kasta en skugga som 
täcker hela levnaden. 

För några år sedan gick genom 
Stockholmspressen en notis om en 
kvinna som hade tagit till sin spe
cialitet att bestjäla mindre barn på 
de slantar, varmed de sänts att kö
pa någon livsförnödenhet. Hon bru
kade vänta i någon portgång nära 
en livsmedelsaffär och, när hon såg 
en liten knuten näve skynda förbi, 
hejda dess ägare, locka honom eller 
henne till sig och taga slantarna 
från den lilla handen, kanske stop
pande en karamell i barnets mun för 
att hindra gråten, medan hon gjor
de sig osynlig. Hade barnet en god 
kappa tog hon även den. 

Sällan väcker något slag av tjuv-
nad större och mer berättigad för
trytelse än detta. Bestjäla barn! 
Barn utan försvar! Barn utan styr
ka att tillbakavisa våld. Barn, bit
tert lurade av falsk vänlighet. Helt 
säkert ett avskyvärt brott. Och 
uppskattat som sådant. 

Och dock sker clenna tjuvnad 
dagligen och stundligen, opåaktad, 
obeivrad. 

Den sker i en värre skala än när 
det gäller att ta några få ören ur 
en knuten och smutsig liten haiid. 

Den sker i den största skala som 
finns, enär den berövar barn själva 
grundvalen för livets värde och 
lycka, hälsan för kropp och själ. 
När våren kommer efter en lång 
nordisk vinter, är varje normalt 
barns starkaste begär att få "gå ut 
och leka". Ut, ut! Se himmelen 
och det gröna som spirar upp. 
Andas luft som är luft och icke gift. 
Röra alla muskler fritt, .öva dem, 
få dem att växa starkt, snabbt, 
lyckligt. De behövas ju så snart på 
allvar. 

Gräset, det tåliga, det vackra, det 
mjuka, det svala, är barnets arve
del. Eller borde vara det. För 

att tumla på, för att söka blommor 
i borde gräsmattan sträcka sig för 
barnets fot och öga. Minsta mask 
ä- ju intressant att iakttaga, när 
den är fri. Barnet är det än mer. 
Ett lyckligt, barn är den vackraste 
blomma en gräsmatta kan bära. 
Varje strå som trampas, reser sig 
snart upp igen. Men ett barnasin
ne som trampas, reser sig alltför 
ofta aldrig upp igen. 

Jag hatar varje stängsel omkring 
gräs. Det är ett fängelsehån, ut
kastat mitt i naturens blida ansikte. 

Det finns icke i Amerika. Var
för finns det i Europa? 

Varför skall barn tvingas att le
ka i grus och vägdamm, när gräsets 
underbara gåva är oss given fritt 
och för intet? I varje arbetarestads
del borde ett helt kvarter vara en 
enda obruten, öppen och fin gräs
matta. Dess vård giver en tusen-
procentig avkastning. I verkliga, 
levande, kindblomstrande värden. 

När buskar och träd blomma, 
vart går deras skönhet? Hän med 
vinden som blåser bort deras opå-
aktade, vita och skära snö? Eller 
in i barnets hjärta och minne? 

I Japan dyrkas det blommande 
fruktträdet. Här brytes dess gre
nar för soptunnan. 

I våra städer ha våra barn aldrig 
medvetet sett ett fruktträds blom. 
De bestjälas på skönhetsarvet från 
gångna släkters id och flit, dessas 
kärlek till natur och kultur i lika 
mått. 

Sådana barn riva och slita sönder 
ett träd för några gröna kvistars 
skull. Ty de lärde aldrig älska näs
ta års blom, lika litet som detta års. 

Var är kvällsfriden, var den da
lande solens majestät för ett stads-
fångat barn? Förmodligen på sam
ma ställe som morgonens friska 
klarhet ,den nyfallna daggens gnist
rande renhet, den livsgivande mor
gonfläkten som ger dagsarbetet dess 
innersta styrka och uthållighet. 

Tjuvnad, tjuvnad! 

Arvet vi alla föddes till, blir en 
liten bråkdels egendom, dens som 
lär att se och får se. 

Och dock vore det arvet lättare 
att få tag i än bankvalvens guld
hopar och bacillbetäckta pappers
massor. 

= lOillllllllllUIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIilliiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiillllillliHIiliillilluilllllilllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIi^ = 

~ l  

I TT  
-44- 1 

I 

4+H4-
-44-

1 

G H-Crepe-sulan. 
* fastvulcamserad 

1890  

ishcifors 

Lawn-Tennis-Skodon 

med GH-Crepesula 

Genom särskild behandling av rågummit (för vilket 

patent sökts) har det lyckats oss att frambringa en 

Crepe-sula, som låter sig fastvulkaniseras vid skon, detta 

utan att sulan mister något av rågummits egenskaper som 

slitstarkaste sulmaterial. Genom denna fastvulkanisering 

blir således sulan orubbligt fästad vid skon i motsats till 

andra rågummisulor, som äro fastsydda eller klistrade. 

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

V I S K A F O R S  
fabrikat till fabrikspriser. 
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Emottager penningar à sparkasse-, kapital- och depositionsräkni 
gällande ränta. '"g U" 

Utlämnar hemsparbössor. 

Bankens notariatavdelning förvaltar föreningars och kassors medel 
förmögenheter samt testaments- och förmyndaremedel. 

Obligations- och fondavdelningar. 
Fullständig bankrörelse i övrigt. 
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WAN FIBER-
K A P P S Ä C K A R  

fr. 60 till 75 cm. 

lätta, starka, trevliga 

Kr. 14 — 17:25. 

JIM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

Riv ner de murar och omöjlighe
ter som bestjäla barnen! 

Om murarna måste stå, led bar
nen utanför dem! 

Men gör det i tid! 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnleks Lino
peters för ett stort lager av dessa 
artiklar. 

* 

I sanning allra bäst det är 
På denna kära jorden. 
Jag därför högtidligt svär 
Förutan list och ränker, 
Att jag utav mitt fria val 
Ej henne lämna tänker! 

J. W. v. Goethe. 

Kan man få för 
mycket sömn? 

Atta timmar arbete, åtta tim
mars vila och rekreation samt åtta-
timmars sömn är den modärna ti
dens indelning av dygnet. 

Oeh nu fråga vetenskapsmännen: 
— Är det verkligen nödvändigt 

att sova bort en tredjedel av livet? 
Ännu en fråga soni man gör sig, 

lyder: 
— Kan man få för mycket sömn? 

Med stöd av vetenskapliga un
dersökningar har man konstaterat, 

att människor i allmänhet sova 
mera än vad de behöva, 

att för mycket sömn är lika o-
tjäntligt som ett övermått av föda 
samt 

att beskaffenheten av sömnen spe
lar en viktigare roll än dess lång
varighet. 

Det förefaller som skulle det fin
nas en sömnens konst vars inhäm
tande skulle bereda oss stora för
delar: möjligheten att väsentligt 
lörkorta tiden för sömnen samt att 
ur densamma hemta en styrka och 
kraft om vilka vi nu icke drömma, 
Känt är att många berömda män, 
vilka på olika områden utfört stor
verk, som ställt oerhörda krav- på 
deras styrka och intelligens, kunnat 
nöja sig med en sömn, vars kort
varighet förefaller oss sagolik. 

Otvivelaktigt har deras sömn va
rit en annan än vår. Djupare och 
därför vilsammare, mera kraftgi-
vande än den långvariga men ytliga 
och av uppvaknanden avbrutna 
slummer vi i allmänhet njuta. 

De tlesta människor känna vid 
uppvaknandet en trött olust, deras 
humör är retligt och det tar vanli
gen ett par timmar innan de äro 
riktigt sig själva. 

Allt detta är ett säkert tecken 
på att deras sömn icke är vad den 
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borde vara. Den trötthetskänsla de 
erfara skulle icke, som de ofta tw, 
kunna drivas på flykten av ytter
ligare några timmars sömn. Hur 
dåsiga, känna vi oss icke på sönda
garne trots ett sent uppstigande! 

Den, sömn, som är djupast och 
mest kraftåterställande, infaller i 
själva verket under de allra närmas
te timmarne efter insomnandet. Den 
blir undan för undan allt lättare 
och är redan efter fyra timmar så 
ytlig att den sovande vaknar även 
vid det svagaste buller. 

Denna lätta slummer är. om man 
tänker på dess kraftgivande förmå
ga, jämförelsevis litet värd. Av-
brytes den av uppvaknanden och 
förnimmes den mera som dåsighet 
än som verklig sömn är den till in
tet nyttig. Då har man nått fram 
till det "för mycket" som verkar 
förslappa-nde, alstrar lättja och 0-
företagsamhet. Det enda ratta är 
att avbryta denna dåsiga lata mor-
gondvala och övergiva sängen, all
deles som man lämnar bordet när 
man är mätt. Il „ g 

Alla ha vi nog haft tillfälle mar-
ka hur kraftåterställande "middags
luren" är. Även om sömnen endast 
"går över ögonen" vaknar mail nie 
en behaglig känsla av klarvaken e 

och välbefinnande. Låt luren rat1 

en halvtimme eller tre kvart, oc 
den skall ersätta flera timmars lat 
morgonsömn. Den starka sömn ' 
som ger sig tillkänna just vi ml 

dagstiden, anses tyda på att en v 
paus då är naturlig, behövlig 
nyttig. . = „„ 

Huvudvikten ligger dock p 
verkligt djup, verkligt ostörd ^ 

sömn. Dess värde kan knapp 
överskattas. Må vi försöka s 1 
oss den! 

De penningar man läggf'1' ner 

en god säng äro synnerligen ^ 
vända. Med en god säng 1T1  ̂ . 
sådan, i vilken kroppen u 

v[ 
vilar med slaka musk ^ 
pröva vad som ger var kr 11 ^ 
bästa vilande läget, madia-^. ^ 
bolstern, ty det är doc v 
är det väsentliga. En bolster^ 
mjukare, mera eftergivancl ^ 
anpassar sig efter kropi>,'1)| } g;. 
genom vädring hållas hka B. B 
eniskt ren som en madrass ^ 

För många människor^ ^ ̂ 
drassen sa obekväm, a onlkri»g 
flera småkuddar att s "I j .- i vilan-
sig fft att erhålla ett «f ̂  ̂  
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Ifjur de döva oc!) lomhörda 
biälpas. 
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1 behaglig för huvudet. Täcket 
men tillräckligt varmt och så 

t rt att det räcker väl till om ax-
f°ne'. Detsamma gäller filtarne. 

\lla torde vi ha erfarit, att det 
intertideii är omöjligt att somna 

Lrrän sängvärmen finnes. Må 
° avkorta tiden för insomnan-

Vf genom att på förhand värma 
sängen med ett varmt vatten-

t eller dylikt. 
Förutsättningen for en djup god 

attsömn samt ett snabbt insomnan
de är, att man låter alla muskler 
utan undantag slappna. Man kan 
jielt enkelt icke somna så länge man 
ligger med rynkade ögonbryn, sam
manbitna tänder eller knutna hän-
jer. Alla tankar måste kopplas av 
och sänggåendet ske på regelbundna 

tider-
Det bästa kroppslaget synes vara 

att ligga på endera sidan framåt 
till. Om möjligt ensamt rum och 
stilla omgivning. Varje buller ska
dar sömnen, gör den ojämn, ytlig 
och otillräckligt kraftförnyande. 
Monotona ljud äro emellertid icke 
störande. Det finns människor, för 
vilka en klockas enformiga tickande 
är ett utmärkt sömnmedel. 

Den som lärt sig att sova djupt, 
behöver icke åtta timmars nattsömn, 
utan skall finna det tillräckligt med 
sex. Från midnatt till sex på mor
gonen. Han skall vakna utsövd, 
med återställda krafter, redo att 
möta dagen som kommer. 

L. W. 

I dessa tider är tvätten för ett stort 
' hushåll en ansenlig utgiftspost. Lin
neduken på barnens frukostbord kan 
mycket väl utbytas mot en avpas
sad vaxduk från Linopeters, Kungs-
portsplatsen 2. 

Lyckan narrar stora, små 
Leker med guldtärning 
Bästa örngott du kan få 
Är fullbordad gärning. 

B. S. Ingemann. 

wm 
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Uppritade o. påbör
jade vitvaror 

Hela samlivet människor emel
lan är byggt på det talade ordet, 
som går från mun till öra ; det skriv
na ordet kommer först i andra hand, 
helst i denna jäktets och telefoner
nas tid. Så är det ju lätt att för
stå att den, vars ingångsport för det 
talade ordet är mer eller mindre till
sluten, måste stå tillbaka för den 
som har normal hörsel. Orättvisor, 
bedrägerier, tillbakasättande måste 
de döva lida och arbetslöshet och 
nöd komma även under goda tider 
på deras lott. En lomhörd eller döv 
person kan icke välja vilket yrke 
som helst. Även om hans anlag 
peka at ett särskilt håll, måste han 
välja det arbete, där hans hörsel-
svaghet är honom minst till hinder. 
Och även om han gott kan utföra 
arbetet, har han svårt att få plats 
emedan man finner det besvärligt 
att tala till honom. 

Lomhörda och döva personer kän
na sig ofta andligt undernärda. Man 
kan läsa, heter det. Men en bok 
ersätter icke umgänge med levande 
människor, ej heller ersätter den 
ett gripande och entusiasmerande 
föredrag. Lika litet kan ett not-
blad ersätta en konsert. En bio
graf kan ju vara bra, men inte er
sätter den verklig teater. För 
många döva är det den största sak
naden att icke kunna höra i kyrkan, 
att få erfara den upplyftande ge
menskapskänsla, som gudstjänsten 
bjuder. I sällskapslivet, ja inom 
familjekretsen blir den döve ofta 
ensam. Oförstånd och bekvämlighet 
gör att många helst undvika att ta
la med den som hör illa. Många 
lomhörda och döva draga sig där
för alldeles från sällskapsliv, och 
umgås med andra så litet som möj
ligt. Men detta är icke rätt. Så 
länge man äger någon rest av hör
sel, skall man begagna den, där
igenom håller man sin hörselför
måga uppe. Ett organ som icke 
brukas, blir obrukbart. Men det är 
sannt att man blir trött och nervös 
av att ständigt spänna sin uppmärk
samhet. Många döva lida av sus-
ning eller buller i huvudet. 

Döva personer, som draga sig till
baka- från allt umgänge, bli ofta 
människoskygga, många bli bittra 
och misstänksamma, andra blygas 
över .sitt lyte och glömma, likaväl 
som dessa som skratta åt dem, att 
dövhet är en sjukdom. 

Man kan säga att det är kropps
ligt, andligt och ekonomiskt som 
den döve lider av sin hörselnedsätt-
ning. Den blinde har svårare att 
förtjäna sitt bröd än den döve, men 
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den blindes olycka väcker allas med
lidande, den ligger så i öppen dag. 
Vem skrattar åt en blind? Den 
blinde anar och känner hjärtevärme 
bakom de ord han hör. Den döve 
ser. men blott alltför ofta ser han 
likgiltighet, otålighet, hån i med
människors drag. 

De blinda ha haft förstånd att 
sluta sig tillsammans i en livskraf
tig förening, varigenom de vunnit 
många- fördelar och denna förening 
får frikostigt understöd från stat. 
kommuner och enskilda. Statsan
slaget har varit uppe i 100,000 kr. 

Men de döva, de som ingenting 
höra och de lomhörda, vad har man 

jort för dem och vad ha de själva 
gjort för att för att förbättra sin 
ställning? Jag talar nu icke om de 
dövstumma, dessa som aldrig haft 
någon hörsel eller i späd ålder för
lorat den. För deras uppfostran 
och utbildning sörjer ju staten. De 
leva f. ö. i sin egen värld och tala 
med varandra på sitt eget språk —• 
teckenspråket. Men alla dessa, som 
i ungdomen eller senare genom sjuk
dom, olyckshändelse eller arv fått 
sin hörselförmåga nedsatt eller all
deles förlorat den, deras svårigheter 
har man hitillls ej haft förståelse 
för. 

Till deras hjälp bildades hösten 
1920 Svenska föreningen för dövas 
väl, som är en sammanslutning av 
döva och lomhörda samt av andra 
för deras väl intresserade personer 
i hela landet. Huvudföreningen har 
sitt säte i Stockholm och lokalföre
ningar finnas i Göteborg, Sundsvall 
och Uppsala. Denna förening vill 
enligt stadgarna- "på alla sätt be
fordra de dövas och lomhördas in
tressen samt söka hjälpa dem att 
så vitt möjligt bli oberoende av sin 
nedsatta hörsel." 

Föreningen anordnar sålunda kur 
ser i konsten att avläsa talet från 
läpparna — labiologi. Detta är 
ingen lätt konst, men blir till god 
hjälp även för den som ej uppnår 
skicklighet. Det gäller ju att se 
och känna igen läpparnas och tun 
gans ställning vid de olika ljuden, 
att begagna intelligensen och ögo
nen, och mycken övning behövs. De 
som besökt föreningens kurser ha 
alla varit mycket intresserade och 
de flesta säga sig ha haft god nytta 
av undervisningen. Efter den grund 
läggande kursen anordnas fortsätt
ningskur-ser, som äro flitigt besök
ta. De flesta kurserna ha hållits i 
Stockholm, dit personer från lands
orten ibland komma för att vara 
med. Vidare ha labiologikurser 
hållits i Göteborg och Uppsala, men 
av brist på lärarkrafter har man 
icke kunnat ordna sådan undervis 

MERKURTVALEN 
använd enligt bruksanvisningen 

giver ett storartat resultat. 

ning j>å flera platser. Detta ar ska
da. ty undervisningen brukar vara 
till stor glädje för dem som deltaga 
i den. Dels är det en tillfredstäl-
lelse för mången som genom sitt ly
te blivit mer eller mindre isolerad, 
att träffa kamrater i lidandet, dels 
stiger livsmodet allt efter som man 
lär sig att synen kan understödja 
och ersätta hörseln. Yngre perso
ner ha i allmänhet lättast att lära 
avläsning, men även äldre deltaga 
med gott resultat i undervisningen. 
Föreningen har också haft en kurs 
för lomhörda barn i Stockholm. 

De lomhörda barnens undervis
ning är en mycket viktig fråga, som 
det ingår i föreningens program att 
bevaka. I utlandet finnes sedan 
länge särskilda skolor eller klasser 
för de barn som lida av så stark 
hörselnedsättning att "de icke kunna 
följa undervisningen i' vanlig klass. 
Hos oss har Göteborg gått i spetsen 
och upprättade redarn 1916 en lom-
hördskola, 1921 fick Malmö en dylik 
klass och 1922 liai man vid Stock
holms folkskolor börjat med sär
klasser för lomhörda barn. 

Erfarenheten har visat att barn 
med nersatt hörsel ofta höra vad 
läraren säger — då man ju vanli
gen placerar dem på främsta bän
ken — men likväl gå miste om en 
stor del av undervisningen, emedan 
de icke höra kamraternas svar. An
strängningen att söka höra tröttar 
barnets hjärna och ej sällan bli lom
hörda barn klena och nervösa, så
vida de icke slöa till och nöja sig 
med att icke höra. Ofta bli de o-
rättvist beskylda för ouppmärksam
het eller förklarade för undermåli-

I lomhördklassen är undervis
ningen ordnad så att barnen redan 
från början få använda både synen 
och hörseln för att uppfatta den. 
Åskådningsmaterial användes i stor 
utsträckning och labiologi läres 
grundligt. Klasserna äro små och 
barnen sitta i halvcirkel helt nära 
läraren, som talar högt och tydligt. 
Föräldrar draga sig ofta för att lå
ta sina barn komma i lofnhördklass, 
men i själva verket har det visat 
sig att barn som haft svårt att föl
ja med i en vanlig klass och där 
kanske blivit till löje bland kanrea-
terna, blivit pigga och läraktiga 
och trivs utmärkt i klassen för lom
hörda. I flera lomhördsskolor har 
man även inrättat en klinik för barn 
som behöva få sina öron behandla 
de, bli skötta av läkare eller sjuk
sköterska. 

I Tyskland finnas särskilda fort 
sättningsskolor för de lomhörda bar
nen, där de få yrkesutbildning. I 
samråd med föreningarna för döva 
och lomhörda söker man giva råd 
vid yrkesval samt anskaffa platser. 
Alla föreningar för dövas väl har 
platsförmedling på sitt program och 
så har även den svenska föreningen. 
Men den allmänna arbetsbristen och 
även bristen på medel att anställa 
en person för denna gren av verk
samheten har gjort att man i Stock
holm ännu icke annat än undantags-
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vis kunnat förmedla platser åt de 
många som vända sig till förening
en med begäran att man skall skaf
fa dem arbete. 

Huvudföreningen i Stockholm och 
även Göteborgsföreningen har en 
byrå, där upplysningar och råd gi
vas åt döva personer. De flesta 
förfrågningar angå valet av hörap
parater. Som bekant finnas på 
detta område en hel del humbug, i 
det "spiraler" m. m. i tidningarna 
annonseras som underbara hjälp
medel för döva. Föreningen har i 
Stockholm och Göteborg apparat
samlingar. innehållande ett urval 
lurar och elektriska apparater, som 
lomhörda personer få prova under 
läkares ledning. Huvudföreningen 
har också en provlåda med ett min
dre antal hörapparater till sin tjänst 
för personer i landsorten. Den kan 
rekvireras från föreningens byrå, 
Norra Smedjegatan 21, Stockholm, 
där muntliga eller skriftliga upplys
ningar lämnas åt döva personer. 

Vidare anordnas samkväm och 
predikningar för lomhörda. I Stock
holm ha medlemmarna bildat en sy
förening och en herrklubb, i Göte
borg finnes även syförening. Före
ningslivet har blivit till hjälp för 
mången som förut tryckts ner av 
sin olycka. Och att föreningen fyl
ler ett behov och borde få lokalföre
ningar på flera håll, därpå får den 
som står med i arbetet, dagliga be
vis. Det finns ett långt större an
tal personer med nedsatt hörsel än 
man i allmänhet tror och deras svå
righeter i livskampen äro större än 

vi ana. Det är icke för tidigt att 
något göres till deras hjälp och 
Svenska föreningen för dövas väl 
hoppas på stöd av såväl det allmän
na som av enskilda personer. 

När man är gammal har man för

visso bara döden framför sig, men 

när man är ung, har man livet fram

för sig, och frågan är vilket som är 

betänkligast av dessa båda, och om 

ej i det hela taget det är bättre att 

lia livet bakom sig än framför sig. 

Schopenhauer. 
* 

Njutningsförmågan jämnar 

många olikheter i världsliga lotter. 

Fredrika Bremer. 

Den platssökande husassistenten: 

— Och så vill jag säga ifrån, att 

jag inte skurar golv, och inte ställer 

mig vid tvättbaljan och att jag vill 

ha hjälp till fredagsstädningen och 

att jag vill —• 

Gamla fru Andersson avbrytan

de: — I gungstolen vill jag sitta 

själv ! 
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liunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

III. 

I den vulgära första klassens 

^àntsal med vitmenade väggar och 

Möblerad med fula och obekväma 
röda plyschsoffor, upplyst med 

fladdrande gaslågor, som höstvinden 

förde hit och dit, då den trängde in 

genom korridoren, sutto Eva Mus-
<,f'tola och Chiarina Althan samt 
miss Anderly, Evas guvernant. De 

båda flickorna voro oskiljaktiga 
a|lfeedan Evas förlovning med In-
m°°; Chiarinas finhet och skarpsin-

^ghet passade väl tillsammans med 
Vas känsliga och sympatiska vä-

Sen- De började promenera fram 

tillbaka i korridoren, insvepta i 

sina mörka kappor och med slöjorna 

nerdragna över ögonen, som ett par 

tåligt väntande resenärer. 

— Vad det är enfaldigt med de 

här bröllopsresorna, sade Chiarina 

och såg på en resande, som placerat 

:itt bagage på det stora bruna bor

det och gick sin väg igen, jagad av 

den nervösa resoron, som ingenting 

kan lugna. 
Nej, nej, kära Chiarina, det 

är ju något så poetiskt över dem 

Bah! För många hotell, för 

många indiskreta uppassare, för 

många främmande ansikten, för 

mycket onyttigt och tråkigt dag

driveri. 
— Tänker du icke göra någon 

weddingtrip? 
Nej, för mig blir det ju al

drig tal om någon. 
A.h! Jag glömde, att du inte 

vill gifta dig, lilla svägerska. Var

för vill du det inte, säg? 

A, jag har mina skäl. 

Men jag skall gifta bort dig 

jag, Chiarella, du får väl se, du får 

väl se. 
Du unnar din nästa så gott 

som dig själv.'' 

— Ja visst, sade den andra rod

nande 
Nu inträdde Anna Doria, som 

kom alldeles ensam. Hon hade sme

tat ett tjockt . lager av sitt röda 

smink på kinderna samt satt på sig 

ett vitt flor för att något förmildra 

karmosinfärgen. Dessutom hade 

hon försökt förstora sina ögon ge

nom att sota- sig med en bränd kork. 

Hon var så ful och såg så underlig 

ut, att t. o. m. den godhjärtade 

Eva ej kunde låta bli att le. 

— Mamma hade bjudit en mon-

signore och två abbéer i kväll, för

klarade hon. 
Jag gick ifrån dem mitt i 

middagen. Mamma blev ursinnig 

som vanligt. Hon var alldeles ra

sande, då jag gick. Ja, här är jag 

också nu då i sorgetåget. 

— Du är värre än vanligt, sade 

Chiarina skrattande. 
— Har jag inte rätt kanske? 

Vore det inte bättre, att hon skulle 

begravas, Olga, än att hon skall ta 

den där lymmeln. Massimo i 

— Flickorna ha alltid mera lust 

att gifta sig än att dö. Du också, 

Anna. 

— Jag också, förstås. Men jag 

har ännu inte förälskat mig i en 

odåga. 

Chiarina skrattade men sade ing

enting. 

— Varför har du sådan antipati 

mot Massimo? frågade Eva. 

— Tala intç med mig om honom. 

Han är en lymmel, som jag sa, hård 

och hjärtlös. Tänk dig, han har 

suttit hela natten på en spelhåla 

och kom en hel timme försent till 

vigseln i morse. Olga grät under 

hela mässan. 
— Vem vet, om det är "sant, det 

där om spelhuset? sade Eva. 

— Kors, din bror var ju där ock

så. 
— Det tror jag inte, sade Eva 

bleknande. 
— Han förlorade också. Sju el

ler åtta tusen lire. 

— Han hade lovat att inte spela 

mer, mumlade Eva. 

— Fråga Tekla då. Hon kom 

hit tillsammans med mig och stan

nade därute för att köpa en bok. 

Nu kom också Tekla- klädd i en 

svart jaquette, fodrad med astrakan 

och en likadan barett. Hon hade 

köpt en roman av Balzac, Albert 

Savarus. 

— Ja, ja, de spelade hela natten. 

Carlo förlorade 20,000 lire, sade hon 

leende 

— Och det tycker du är roligt? 

frågade Chiarina. Eva böjde ned 

huvudet och såg orolig ut. 

— Ofantligt. 

-— Och varför? 

— När Carlo blir skuldsatt över 

öronen, kommer jag att bli nödham

nen. Då måste han gifta sig med 

mig. Donna Maria har inga pengar 

att ge honom, men det har jag. 

— Och du kan nöja dig med att 

bli nödhamn? 

— Han kommer att älska mig 

efteråt, han måste älska mig till 

slut, svarade Tekla med den lial-

starriga envisheten hos en person, 

som ej har mer än ett mål i livet. 

Väntsalen började nu fyllas av 

den slags nervösa resande, som all

tid komma, till stationen en timma 

före tågets avgång, och flickgrup-

pen drog sig åt sidan. 

Nu kommo de båda Sannicandrar-

na tillsammans med sin pappa och 

sin blivande svägerska, Maria Gul-

li-Pausania, mycket täcka i sina 

elsassiska huvor av röd atlas. 

— Vi ha tagit med oss rosor till 

Olga, sade den första, 

— Vita rosor, för dem tycker hon 

så mycket om, tillade den andra. 

Och de tittade på varandra, stol

ta över sin djärvhet. Så började 

den första igen: 

— Vi sågo din mamma komma 

åkande i vagnen, Eva. 

— Hon var med din bror Innico, 

Chiarina, återtog den andra. 

Ett tvetydigt leende spelade på 

Anna Dorias läppar, Chiarina oeh 

Tekla betraktade varandra ett ögon

blick liksom frågande — men Eva 

log ett lyckligt leende och tittade 

mot dörren för att se, om modern 

och hennes fästman inte redan voro 

där. Maria Pausania samtalade 

lågmält med fursten av Sannican-

dro, en robust gubbe, röd i ansik

tet och med vita mustascher. Den 

•blivande svärfadern började redan 

ta sig en air på grund av den till-

ämnade släktskapen och då han 

hörde med vilken vördnad sonhus

trun talade om Sannicandriska va

penskölden och om släktens förfä-

/ 
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Nyutkomna böcker. 
Under den gemensamma titeln 

"Tro och Forskning" har J. A. 
Lindblads förlag i Uppsala påbörjat 
utgivandet av en serie arbeten i ak
tuella religiösa frågor. Det förefin
nes otvivelaktigt ett starkt religiöst 
intresse i tiden, men detta intresse 
är i hög grad famlande, och man 
griper efter första bästa "tro", som 
man händelsevis kommer i beröring 
med eller som andra anslutit sig till. 
Yad som hälst tycks vara tillräck
ligt bra här, där det dock, även ur 
"tvivlande synpunkt" sett, kan gäl
la själens eviga välfärd. Det är bå
de underligt och beklagligt, att så 
många i sitt sökande efter religiös 
övertygelse ofta fullständigt förbise 
kristendomen. Varför icke först 
undersöka vad denna lära har att 
ge? Våra erfarenheter från skolan 
med dess ledsamma katekesplugg 
och. tröttande bibelläsning verka 
måhända avskräckande, men 
hur annorlunda framstår icke den 
Heliga skrift för den vuxna tänkan
de människan och vilka rikedomar 
har den icke att ge henne! Det 
Lindbladska förlagets serie "Tro 
och Forskning" torde vara särskilt 
ägnat att förmedla en djupare reli
giös insikt på detta område. Det 
är icke fråga om predikningar utan 
om upplysande, klarläggande och 

. samtidigt för sinnet upplyftande ar
tiklar i religiösa spörsmål. 

Särskilt vilja vi framhålla två av 

Det ligger 
i YvY-tvålens beskaffen
het och Edert eget in
tresse, att Ni dagligen 
använder den lenaste, 
mildaste och behagligas
te toalettvål, som finnes 
att tillgå. Därför bör 
Ni alltid begagna endast 
YvY-tvål. 

YvY-tvålen säljes över
allt à 1:— pr st. 

A.-B. YvY-FABRIKEN 
Y S T A D .  

de nu utkomna böckerna: "-Jesus i 
människornas erfarenhet" av T. R. 
Glover, public orator vid Cambrid
ges universitet samt "Den kristna 
trons •pånyttfödelse" av biskopen i 
Pretoria Neville S. Talbot. 

Samma förlag har påbörjat en 
ny populärvetenskaplig skriftserie 
under titeln "Vad vi veta". Bör
jan göres med översättningar av två 
norska arbeten, nämligen "Relati-
vetsteoriens världsbild" av profes
sor Harald Schjelderup, "Materiens 
byggnad och atomernas inre" av 
professor Lars Vegard samt "Radio
aktivitet och grundämnesomvand
ling" av docent Ellen Gleditsch. 
Även två svenska original föreligga 
färdiga: " Rotor far t y get" av docent 
Ivan Malmer och "Bet underbara 
elementet selen" av fil. d:r Astrid 
Cleve-Euler. 

De olika skrifterna i denna serie 
äro åsatta ett pris av 1: 75. 

Äktenskapets 
blindskär. 

Som ett slags tillägg till art. 
Äktenskapets urartning" i n:r 21 

av denna tidning skulle underteck
nad foga några synpunkter, vilka 
på ett praktiskt sätt belysa frågan. 

Även om skilsmässorna låta 
mycket tala om sig i våra dagar, 
måste vi dock komma ihåg, att de 
flesta äktenskap hållas ihop och of
ta erbjuda en den vackraste tavla, 
av bevarad kärlek, aktning och tro
het. 

Men det är i alla fall många för 
många äktenskap, som lida skepps
brott till olycka för de därav be-
.rörda. 

Polisdomaren J. A. R. Cairns, 
vilken avdömt oräkneliga skils
mässomål, har i Weekly Dispatch 
försökt att lämna en sammanfatt
ning av de faktorer, som enligt 
hans erfarenhet äro de farligaste 
undervattensskären för äktenska
pet. 

Han har nästan undantagslöst 
kunnat konstatera, att det är ovä-' 
sentliga saker, som utgöra inled
ningen till den disharmoni, på vil
ken den äktenskapliga lyckan och 
äktenskapet självt i tidens fullbor
dan skola gå under. Små missför
stånd och en falsk stolthet, som ne
kat att begära eller ge förklaringen 
till någon episod, eller hårdnackad 
envishet att icke vara den som först 
ger vika i en tvist. Ofta förekom
mande och ytterst farligt är hus
truns försök att stimulera makens 
kärlek genom att göra honom svart
sjuk. Hur oskyldig saken i sig 
själv än må vara, är den för man
nen så sårande eller så osympatisk, 
att den med osviklig visshet dödar 
både hans aktning och kärlek. 

•— Jag har ofta funnit, fortsät
ter mr Cairns, att unga människor, 

•VfRiN* •••i si«- Ü1 Hii 

Jo, därför att Viking skokräm på 
grund av sin noggranna veten
skapliga sammansättning håller 
skodonen smidigt mjuka och skän
ker dem en djup och hållbar glans. 

• •••••»b. -«••••••••••••••••••i 
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när de gifta sig, tro att de inträda 
i paradiset. Himmel och helvete 
äro för de döda,men giftermålet för 
levande människor. 

Äktenskapet är icke livets full
het, men det innesluter mångahan
da krävande ^förpliktelser och det 
fordrar självuppoffring. Det stäl
ler krav på människan, som på ett 
avgörande sätt strida mot vad själv-
visketen betraktar som lycka. 

Vad mr Cairns funnit farligast 
för äktenskapet är, om föraktet fin
ner vägen in i hjärtat hos någon av 
makarne. Visa aldrig, råder han. 
karaktärsdrag som hos er make el
ler maka kunna framkalla en kän
sla av förakt. Vi människor kunna 
förlåta varandra många svagheter, 
många dårskaper, många överil-
ningar men ringaktning, förakt är 
ett dödligt gift för kärleken. Gifta 
människor kasta ofta inför varan
dra bort all försiktighet, all förbe-
hållsamhet. För att utan risk att 
förlora en annan människas akt
ning och kärlek kunna visa oss för 
henne sådana som vi verkligen äro, 
måste vi ha en om icke skön och 
ädel karaktär så dock en proper ka
raktär. 

Äktenskapliga gräl torde aldrig 
behöva förekomma anser mr Cairns. 
Två människor måste, även om de 
älska varandra och äro gifta, ibland 
vara av olika åsikt. Men häftiga, 
överilade, sårande ord, med ett ord 
gräl? Nej! Två människor råka 
sällan i sinnesuppror samtidigt. Vid 
det äktenskapliga, grälet är det en 
som är upphetsad, utom sig. Den 
andre ursprungligen lugn. Må den
ne and-re bevara sitt lugn! Må han 
eller hon icke i~ låtsad eller uppar
betad besinningslöshet ge svar på 
tal. Undvik ett meningsutbyte just 
då och vänta till ett lägligare till
fälle! Hur många svåra och för 
kärlekens farliga slitningar skulle 
icke på detta sätt kunna undvikas. 

Mr Cairns har ännu några råd 
att ge äkta makar. Han ber dem att 
de skola ägna sig åt varandra, för
söka bevara äktenskapets romantik 
och låta sitt förhållande vara lika 
förfinat och präglat av samma god
het och älskvärdhet som i de tidi
gaste dagarne. Och han tillägger: 
Tänk er framtiden tillsammans. 
Bygg luftslott ihop. Finn gemen
samma önskemål. Det är icke be
tydelselöst. Hur spröda dessa band, 
vävda av drömmerier och förhopp
ningar än må synas, så äga de en 
underbar sammanhållande förmåga. 
Motstridiga önskningar och planer 

skilja omärkligt men säkert hjärta 
från hjärta. 

Äktenskapet, slutar mr Cairns, 
kan bli en himmelsk tillflyktsort 
undan världens bekymmer, men det 
kan också bli motsatsen. Det måste 
två människor till för att skapa äk
tenskaplig lycka, men låt oss kom
ma ihåg att den med god vilja kan 
skapas! 

II. G. 

EKSTRÖMS 

JJTSTMJOÙ 
0/t£e/l0 KEM.-TEKN. FABRIK. 

s m da o i e s s  

FRÄN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid Det internationella kvinnorå
dets kongress i Washington förra 
månaden voro icke mindre, än-36 
miljoner kvinnor, tillhörande olika 
till nämnda organisation anslutna 
föreningar, representerade; 

En jättesammanslutning alltså. 
Nu återstår att se vad den kan ut
rätta till mänsklighetens tjänst. Ty 
det är ju ändå det som betyder nå
got. 

Starka kvinnliga krafter äro, inspi
rerade av Fredrika Bremer-förbun-
dets ledning, i livlig verksamhet för 
att tillföra kyrkomötet även ett 
kvinnligt ombud, den första, dam 
i så fall som vunnit tillträde till den
na höga och väl kringgärdade för

samling. Den utsedda är fil. teol. 

d:r fru Ester Lutteman. 
Tänk att hon bara vågar! 

Den alla länder omfattande kvin
noorganisationen 1 ita Bandet har 
under innevarande månad ett världs
möte i Skottlands sköna huvudstad 
Edinburg. Kongressens ordf. är en 
amerikanska miss Anna Gordon. 

"Vita Bandet" har på sitt pro
gram: avhållsamhet fran starka 
drycker, främjande av den sedliga 
kulturen och fredssträvandena. 

Björkåsen 

fröken Beatrice Dicksons vackra vi
lohem på Landvetter för fabriksar-
betcrskor under deras semester har i 
dagarne invigt en nybyggnad, som 
trots sin rymlighet fått namnet 
"Lillstugan". Denna utvidgning 
kommer att hälsas med förtjusning 
av de många aspiranterna på hem
mets gästfrihet. 

De tider under vilka hjältemodet 
gör sig mest gällande äro tider av 
krig och fasa, men solen går aldrig 
upp någon dag, under vilket en 
hjältebragd ej kunde ha blivit ut
förd. En hjältesjäl kan alltid fin
na tillfälle att till sina medbröders 
nytta använda sina krafter och sin 
intelligens. 

Emerson. 
* 

Liksom man bär sin egen kropp 
utan att känna dess tyngd på sam
ma vis som man förnimmer tyng
den av ett annat föremål, så märker 
man ej heller sina egna fel och las
ter utan bara de andras. 

Schopenhauer. 

» 

Det är bättre att vara ett törne 
i sin väns sida än hans eko. 

Emerson. 
* 

Smärtan är en frukt. Gud låter 
den ej växa på en gren, som är för 
svag att bära den. 

Victor Ilugo. 

KLÄDN INGÅR, 

BLUSAR och KJOLAR äro nu inkomna i 
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« O. F. HULTBERQS BLUSAFFÄR, 

Husargatan 40. 

SWÅLAKDERS 
o kaffe: * 

KUNGSGAT. 17 TEL 3653 KODSGAT. 73 TEL 5167. \ 
JBWRAUIME132-/33 NILS EtUCSONSGAT. 24 J 

PATENTERADE 

Glöm ej 
Bazar 
delaktigaste inköp a/.' for" 

ver och riik.Vl m'T 
Vid inköp av minst fi «i 

ningar lemnas 10 % 
varor garanteras. 

T Ei ^3 

Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaro, 
rekommenderas. Tel 1Q 

mr Färsk Fisk 
Hansson & SilfverstralT 

FISKAFFÄR 

I5 
Bazargatan 8. 

BREVLÅDA. 
E. II., S. G.-M., H. A. pörlå 

dröjsmålet, men så här års, när 
mestrarne härja bland red.,'går ^ 

nuskriptläsningen alltid långsamt 

Fina Z. En lustig bit. Men att 
så där skära hela kåren över en kam 
innesluter en orättvisa och skämtat 
kännes snarast grymt. Låt oss vara 
goda och glada åtminstone medan 
det är sommar och vackert väder 

Margareta G~ll, Lnkpng. En 

hälsning i förbifarten! 

S. M. Ruskiga historier finns det 
tillräckligt av på annat tidningshåll 
Låt oss icke öka deras avskyvärda " 
mängd ! 

J. J. Vi ha redan skrivit om 
kvinnliga präster. Låt en'enda stor 
kvinnlig predikant framstå, och 
kvinnorna skola öppna kyrkan för 
Kenne. Men till dess brådskar icke 
saken. Den första bör vara verkligt, 
stor, förebilden som skall ställa mot
svarande krav på dem som följa ef
ter. Ty det är ju inte bara 
om ett nytt kvinnligt levebröd? 

Spekulant m. fl. Den omannon-
serade Landvetterstugan är för 
längesedan tagen. Det vart en full
ständig folkvandring dit och den 
första som kom gav handpänning. 
Det var nämligen en idyllisk liten 
bondgård. 
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der, som kämpat under Roger av 
Normandie. 

Giulia Capece och Eugenia voro 
också komna, Giulia som alltid es
korterad av sin svärm av kavalje
rer, diplomater, ryska baroner., 
Eugenia åtföljdes av sin fostermor, 
prinsessan, och Giulio Vargas. De
ras giftermål var nu bestämt att äga 
rum inom året. Hos den varmblo
diga unga kvinnan av folket hade 
kärleken till Giulio utvecklats till 
formlig passion. De båda förlova
de kunde ej dölja sina känslor utan 
visade dem öppet överallt, höllo 
varandra under armen eller i han
den, blickade varandra i ögonen, 
talade viskande, logo betydelsefullt 
mot varandra. Giulio bar en slips 
i samma färg som Eugenias kläd-
ning, Eugenia en kravattnål i kra
gen, sådan som Giulio brukade. 

Efter att ha omfamnat och kysst 
alla sina vänninor med den buller
samma hjärtlighet, som korrekta 
personer klandrade så mycket hos 
henne, gick Eugenia och satte sig i 
ett hörn tillsammans med Giulio. 
Maria Pausania fann henne tarv
ligare än någonsin: det var ju en 

skandal att kurtisera varandra of-
fenligt som dessa två. 

Hela sällskapet, som kommit ner 
för att önska Olga Bariatine lyck
lig resa, hade nu delat upp sig i 
grupper, pratande, skrattande, vis
kande, likgiltiga för alla de övriga 
resande, som nu strömmade till. Med 
låg röst för att ej höras av Giulia 
berättade Anna Doria, att mademoi
selle Charlotte stackare, sömmerskan 
vid Passage Verdeau i Paris, hade 
måst göra konkurs för Giulias skull. 
Hon. hade på två år lämnat henne 
dräkter för 100,000 lire men aldrig 
kunnat få ut ett öre av henne. I 
hopp om att hon snart skulle gifta 
sig, hade mademoiselle likväl hållit 
på med att skicka henne klädningar. 
Men det blev inget giftermål av, 
och stackars mademoiselle Charlot
te hade måst inställa sina betal
ningar. 

— Men har inte Rocco Caracciolo 
bestämt sig för att ta Giulia? frå
gade Tekla. 

Nej, nej, Caracciolo hade en an
nan förbindelse. 

— Vad för en förbindelse? Med 

vem? frågade fyra eller fem flickor 
intresserade. 

— En dansös, la Fiammante. 
Han kunde inte bli av med henne, 
det var en kinkig historia. 

Och flickorna som rodnat och sla
git ned ögonen, blevo snart åter obe
svärade och tänkte med nyfiken un
dran på denna andra slags värld, 
som de ej kände till, men som de 
alltemellanåt fingo höra hemlighets
fulla antydningar om i de mera 
världserfarnas samtal. 

— Visst inte! Visst inte! sade 
Elfrida Kapnist och stack in sitt 
mörka huvud i flickgruppen. Ni 
vet då ingenting. Annina Doria 
kommer med gamla nyheter. Ca
racciolo har köpt sig fri från Fiam
mante en gång för alla med 30,000 
lire till henne och barnet. 

— Vilket barn? frågade Eva 
naivt. 

Men nu blev det alldeles tyst, alla 
sänkte ögonen eller tittade tank
spritt på varandra. Elfrida Kap
nist var alldeles för fri i sin kon
versation, fullkomligt odräglig. Och 
det dåliga intrycket stegrades vid 
en blick på hennes klädsel. Hon 

hade en tarvlig svart- och vitrandig 
klänning, en 40-lireskappa och i öro
nen ett par gnistrande diamanter 
värda, minst tiotusen francs. 

— Vad gör Willy Galeota? frå
gade Anna Doria näsvist. 

-—- Dyrkar mig som vanligt, sva
rade Elfrida hastigt. 

— Och när tänker ni gifta er? 
fortsatte den andra i hopp att sätta 
henne på det hala. 

— Snart, snart, sade Elfrida, 
vände henne ryggen och gick till 
Giulia Capece. 

Eva tittade oupphörligt lite otå
ligt mot dörren, väntande att få se 
sin mor komma in med Innico Alt
han, men hennes hopp sveks gång 
på gång. I stället syntes Giovan-
ella Sersale med sin syster Candida 
Montemiletto och sin svåger Fran
cesco. Underligt nog uttryckte Gio-
vanellas ansikte ej längre denna 
djupa sorgbundenhet, dessa spår av 
en oläklig sjukdom i själen som rö
jer sig i hy, anletsdrag, i hela per
sonligheten; hennes ansikte var lugnt 
och behärskat, som om hon vore för
sjunken i en dröm, det tycktes som 

om hon genom en oerhörd kraftan
strängning lyckats göra sin ande fri 
och kommit till ett tillstånd av lugn 
kontemplation. Hon gick numera 
ej tillsammans med Felicetta, som 
alltjämt svartsjukt dolde den sorg
liga hemlighet, som förtärde henne, 
utan man såg henne nu istället all
tid i sällskap med sin syster och 
svåger, systern, som tagit hennes 
brudgum. 

Där syntes Angiola Cantelmo 
med sin far och sin syster Maria., 
en skugga blott av den forna An-
giolina, en blek vit ros, utan den 
minsta skiftning av rött i kinderna 
och så smal om livet, att det såg 
ut som om hon skulle brytas mitt 
av vid varje rörelse, händer så ut
märglade, att den lilla handsken 
föll i tusende veck. Men som van
ligt hade hon gjort sitt bästa för 
att synas frisk och vacker. Hon 
hade svept in sig i en vid veckrik 
kappa för att dölja sin magerhet, 
en yvig spetshalsduk var kastad 
kring den vita, utmärglade halsen, 
en vit slöja med svarta prickar var 
långt nerdragen över ansiktet för 
att ge lite färg åt de vaxlikt bleka 

kinderna. Hon log och de a 

ögonen lyste. 
Då hertigen, hennes far, som trä 

fats av den ena husliga olyckan e 
ter den andra, såg, att hans vac r 

och älskliga dotter Jynade bort av 

kärlek till sin f. d. fästman, a 

han gått till prins Serracapnolo -

ä. fadern, och bönfallit honom 
hjälp att rädda sin dotters liv, oC^ 
fursten hade samtyckt även 
frånvarande frus vägnar till a 
bindeisen skulle återknytas, 
hemgiften ökades med 200,000 • 

Hans son kunde visserligen op 
och fordra mer, men Cantelmo 
ju en vän, en släkting, fe b 

nöja sig med en halv mül«n>. 

och son, för att räc ca 
liv. Den vackre resenären ^ 

de återvänt, indolent, W J 
skeptisk som förut, !'01' a ^ ̂  
uppvakta sin fästmö, oc ^ ^ ^ 
flickan blomstrade upp lgen 

ömtåliga vita rosorna 11 
va,r 

vinterdagar. Hennes an 

som förklarat av lyc a> a röst 

ej mycket, men hel!n^rlig känsla-
vibrerade alltid av m j?orts. 

Ï05BSSÔNS 

^HALMSTAD— 

^;0 24. 5; te årg. 

Ä R A D E  D A M E R !  
Det klädsammaste^ 
för en herre är en 
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INNEHÅLL. 
landskrönika i sammandrag 

Sängen- Av Crayon. 
jtilma Angered-Strandberg. Av Hedda 

gey-Kasmussen. 

pe våra i U. S. A. 
pe sollösa rummens gåta m. m. Av 

Elin Eilertz. 
Hanna Leffler +. 
Diamantens förfall. Av Astrid NilsoD. 

Internationella kvinnorådets kongress. 
Hur Conan Doyle blev författare. 
Fabrikssystern, ett nytt kvinnoyrke. 

Av Anna Marie "Witte. 
Nunnan. Boman av Matilde Serao. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Folkförbundsrådet har i dagärne 
sammanträtt i Geneve. Världspres
sen har emellertid icke ägnat denna 
tilldragelse någon större uppmärk
samhet, vilken i stället i så mycket 
rikligare mängd kommit det sam
manträffande till del, som därunder 
ägt rum mellan F rankrikes och Eng
lands utrikesministrar, Briand och 
Chamberlain. 

De utfärdade officiella kommu
nikéerna meddelade, att de båda 
statsmännen dryftat den s. k. sä
kerhetsfrågan och kommit till sam
förstånd. Överenskommelsens in
nehåll tillkännagavs icke, men de le
dande franska tidningarne voro i 
tillfälle ;att offentliggöra en halv
officiell kommuniké, vilken .inne
höll just vad siom tidigare angivits 
såsom de franska önskemålen. 

Att Genèvebeslutet verkligen be
tyder en fransk iseger och en engelsk 
eftergift har man kunnat avläsa, de 
båda ländernas press. Allmän till
fredsställelse i F rankrike, och i Eng
land — åtminstone på många håll 
— bestörtning! 

Enligt den franska versionen 
skall det upprättas en neutral tysk 
zun i väster med Rhen som gräns. 
England garanterar zonenis neutrali
tet och betraktar en kränkning av 
denna neutralitet från vilket håll, 
tyskt eller franlskt, den må komma 
som krigsorsak. . En inskränkning 
i avtalets ömsesidighet existerar 
dock. Med hänsyn till upprätthål
landet av den nuvarande genom 
Versaillelsf reden fastställda tyska 
östgränisen ger England Frank
rike frihet att knyta de militära av
tal det önskar med Tysklands gran
nar på detta håll. Skulle de ifråga
varande makterna bli föremål för 
ett tyskt angrepp tillerkännas Frank
rike rätt att över den neutrala zo-
®en angripa Tyskland för att bistå 
sina allierade. 

Ett villkor för att 'säkerhetsavta
let iskall träda i kraft är att Tysk
land inträder i Folkförbundet. Där
igenom skulle detta land ännu en 

högtidligt betyga Versailles-
Beelens okränkbarhet! 

Genèvebeslutet i säkerhetsfrågan 
,ar på interpellationisvägen bringats 
lnfor engelska underhuset. Stats
ministern lovade en klar redogörelse 

någon vecka, då Chamberlain 
återkommer till London. Emeller-
^ ville han påpeka, att frågan alb 
deleis icke avancerat så långt som 
pressen velat göra troligt. Det 
ransk-engelska samförståndet gäller 

Rödast visisa grundläggande princi
per för det avtal man har i sikte och 

ket icke, som man uppgivit, har 
sü, en®^ig utan tvärtom en strängt 

g karaktär för Signatar 
takterna så länge de hålla sig inom 

Versaillesfredens ram .— Detta 
vill med andra ord säga, att om 
Tyskland i framtiden mied vapnens 
hiälp vill rätta till de himmelskrian
de orättvisa, i Versaillesfreden fast
ställda gränserna mot Polen och 
Tjeckoslovakien, så marschera med 
engelskt medgivande de franska hä
rarne in i den försvarslösa neutrala 
tyska zonen! Alldeles detsamma 
isom de franska tidningarne trium
ferande förkunnat. 

Tysklands öde i denna fråga be
kymrar väl icke stort den engelska 
allmänheten, men vad man förskräc
kas över är. att England står i be
grepp att uppgiva sin gamla beprö
vade ö-politik med dess isolering för 
att i istället på ett oupplösligt sätt 
förbinda sitt öde med kontinentens 
med risk att indragas i de blodiga 
förvecklingar, vilka icke äro osanno
lika mellan Tyskland och dess gran
nar. 

Man förstår att tvingande om
ständigheter drivit engelska rege
ringen till detta steg så opopulärt 
både i England och framför allt i 
dominions. Högertidninarne ge en 
antydan om dessa skäl. England 
och Frankrike måste helt enkelt 
komma till samförstånd i Europa 
odh åstadkomma någon fast ordning 
där för att sedan kunna ägna ode-

• lad uppmärksamhet åt sina svårt 
hotade intressen i de övriga delarne 
av världen, i Kina, Indien, Egyp
ten och Marocko. Överallt jäser det, 
och händelserna kunna, om de få 
utveckla sig på egen hand, taga den 
olyckligaiste vändning. 

Tyisiklands ställning till den mot
tagna avruistn ingsnoten liksom till 
det franska av England godkända 
förslaget till säkerhetsavtal är ännu 
icke känd. 

Bårigcri. 
Det är afton. 

Polska tidningar tro, att Tysk
land närmat sig Ryssland och att 
ett hemligt militäravtal existerar 
mellan dem. 

Läget i Marocko synes ha under
gått en plötslig och stor försämring 
för fransmännens del. Det är ett 
verkligt krig och i stor stil, som 
Abdel-Krim för mot de franska in
kränkta rne. 

Läget i Kina har likaledes för
värrats. Oroligheterna leda sitt ur
sprung från strejker, som de kine
siska arbetarne i utländska fabriker 
etablerade. Det kom till samman
stötningar, främmande trupper gre-
po in och (befolkningens raseri vän 
de sig mot utlänningarne. 

Det är massor av hotande moln 
som just nu stiga upp på den ut
rikespolitiska himlen. 

Och under tiden avrusta vi! 

Ännu dröjer solvärmen kvar i 
den klara stilla luften, fylld av dof
ten från syrenernas tunga blomkla
sar. Från ett och annat fågelbo i 
den omgivande parken av ek och fur 
höres då och då ett sakta kvitter. 
Fullmånen har stigit upp ur de 
mäktiga skogarne i sydost och rullar 
stor och gyllene över det djupblåa 
himlavalvet. I väster ligger den 
milslånga sjön spegelblänk mellan 
höga berg, som en fjord inskuren i 
en bergig men yppig kust. Och så 
långt blicken från den höga loggian 
når bördiga åkrar och ängar, löv
trädshagar, kullar, dalar och mörka 
barrskogar som springa uppför ber

gen. 
Dagens arbete är slut. Man hör 

icke längre cirkelsågens vasstanda-
de väsande, när den hungrigt äter 
sig in i timmerstockarne, icke kör
karlarnes rop till hästarne på fälten, 
icke barnens ståhej när de driva, 
hem kreaturen från betesmarken. 

Trakten vilar men den sover ic
ke. Det är de lyckliga timmarne 
mellan dagens arbete och nattens 
sömn. Man hör i fjärran och på 
olika håll ett par handklaver och 
röster av människor som . samsprå

ka. 
Man ser icke de talande. De äro 

inne i skogen, ute på vägen eller 
också sitta de- på någon stugtrap
pa eller luta sig mot gärdesgården 
till grannens och prata bort en 

stund. 
Om man ville skulle man kunna 

avlyssna all dessa samtal deras 
hemligheter —• ljuden na sa säll
samt klart och långt i den lantliga 

k v äl lsstillh eten. 
Plötsligt intoneras en sång. Den 

kommer "från en av villorna vid 
sjön, i vilka äga,me från staden just 
i dagarne flyttat in. Det är en 
manskvartett som sjunger. Sång 
följer efter sång. . Under mellan
rummen överraskas man av den 
ljudlösa stillheten. Samtalen hava 
tystnat. Hela trakten lyssnar hän-
ryckt till den sköna sången, som på 
ett outsägligt sätt harmonierar med 
denna fagra nejd, denna underbara 

sommarkväll. 

och då ehuru sällan hör man en poj
ke, en rusig karl skräna en slag
dänga ute på vägen eller nere vid 
stationen en boskaps v agn med be-
väringar samfällt skråla en rå och 
liderlig visa. 

Hur oändligt mycket har icke 
folkskolan i städerna gjort, för att. 
bland sina lärjungar väcka kärle
ken till sången, för att utveckla de
ras röster, för att förbättra deras 
uttal och för att göra dem förtrogna 
med vår rika sångskatt. Vilken 
täck och behaglig röst kan man icke 
överraskas av från köket och hur 
väl sjunger man icke inom de 
många ungdömssammanslutningar-
ne! 

Men lantfolkets röst har ännu ic
ke lösts till sång. Den är bunden, 
stum. Och dock finns där med viss
het naturligt goda röster och även 
känslor som skulle söka sig utlös
ning i toner, om strupen tränats 
och minnet inneslöte sånger, vilkas 
ord tolkade vad som rör sig i män
niskohjärtat av lycka och sorg, av 
längtan, av munterhet, av vemod 

Hilma Angered-
Strandberg. 

HILMA ANGERED-STRANDBERG. 

fredrtha Bremerförbundet 

har i dagarne hållit sitt årsmöte, 
förlagt till Mariestad. Till ordina
rie styrelseledamöter omvaldes fru 
Ldzinka Dy resen, fröken Signe Lau-
rell, fru Gertrud Törnell, Stock
holm:, fröken Thyra Kullgren, Göte
borg, fru Anna Björck, Gävle samt 
nyvaldes fru Leonore Odencrants, 

Borås. 

Den rättfärdiges minne lever i 
välsignelse men de ogudaktigas 

namn förmultna. 
Salonio. 

Folket på landet älskar musik 
och sång. I varje gård finns det 
ett handklaver, en mungiga, en 
grammofon, ibland också en orgel, 

i sällsynta fall en fiol. 
Det spelas och musiceras men 

ingen sjunger. 
Man kan bo år efter år på landet, 

man kan gå ut och in i gårdarne 
som en väl bekant utan att. någon
sin få höra en man som stämmer 
upp en sång när han med yxan på 
axeln vandrar hemåt från skogei, 
utan att få höra en ung flicka som 
trallar under arbetet eller en mor 
som sjunger för sina barn. I kyr
kan stiger sången ur alla dessa otra-
nade strupar sträv, gäll, oskön. Da 

Av folkskolan på landet kan man 
icke vänta någon hjälp. Dess re
surser äro små och den förfogar en
dast undantagsvis över krafter, som 
på detta område skulle kunna åstad
komma något av betydenhet. 

Men varför icke använda en del 
av de stora belopp, som gå till före
läsningsverksamheten på landsbyg
den, till sånglärare som kunde drö
ja en tid på trakt efter trakt, för att 
samla ungdomen till sång? 

Viilka massor av föreläsningar, 
dessa lösryckta brottstycken av ve
tande, glömda fjorton dar efter å-
hörandet och ofta givande reell va
luta endast i det rundliga arvode 
föreläsaren utkvitterar, skulle icke 
saklöst kunna slopas och pängarne 
i stället användas till att göra all
mogen till ett sjungande folk? 

Vad betyda "Centralafrikas ne
gerstammar", 'Franska revolutio
nen", "Isländska formsagor", "Kors
tågen" och många andra i sig själ
va förträffliga föreläsningsobjekt 
mot det "Sverige", som nu tonar ut 
över denna skogomslutna manbelys-
ta sköna nejd, når till alla dem som 
t justa lyssnar till sången, värmda 
och lyftade till sinnet. 

Crayon. 

Barnen skulle måhända, vara kä 
rare för sina fädr och fäderna för 
sina barn, om icke titeln av arvinge 

funnes. 
J. de la Bruyère. 

Herren giver många goda ting två 
gånger men han giver dig icke en 

moder än en gång. 
Harriet Beech er-Stow e. 

Den 10:de juni 1925. 
Det var i dag jämt ett år sedan 

vi två, Hilma Angered-Strandberg 
och signaturen, sutto vid en festlig 
liten lunch och vid ett gott glas vin 
firade hennes .födelsedag. 

Vårt samtal rörde-sig om litterä
ra, kvinnors jubilerande i samband 
med deras verk. Jag förfäktade 
fransmännens, våra artiga kusiners 
åsikt. De påstå nämligen alldeles 
bestämt att kvinnan ingen ålder har 
och att det därför icke är riktigt 
artigt mot henne att fira de stän
digt återkommande födelsedagarna 
med tidningsnotiser, som påminna 
allmänheten just om den ålder som 
de icke böra ha. — Vi kommo över
ens om att den isynpunkten var så 
god som någon annan. Särskilt när 
det gällde kvinnan av pennan, pen
seln eller mejseln. Ty hur bedö-
mes, väges och prissättes i allmän
het hennes arbeten? Jo, först ur 
ålderns synpunkt — —• —- vänlig 
häpnad — välvilliga ursäkter 
"trots den höga åldern måste man 
dock medga att" eller: "ar
betet bär verkligen ej spår av ål
derns avmattning, fastän ' 
o. .s. v. Mot detta ansågo vi måste 
varje själfull kvinna protestera. Ett 
arbete borde få gälla ensamt för vad 
det verkligen är: är det ungt och 
starkt, så har det ingen ålder — 
är det gammalt, nåväl, så märks 
det utan kyrkoboksutdrag. 

Och samtalet övergick till attack 
mot pressen, den blint obevekliga 
och allsmäktiga makt., som tagit 
hand om oss — och leder mänsko
livets strömfåra helt behändigt in 
i redaktionsbläckhornet för att där
ifrån strömma vidare ut. Dessa 
frågor voro just nu skarpt aktuella 
för Hilma Angered: "Barbarens 
son" var redan då under tryckning 
och skulle ligga på bokhandelsdis

ken i september. 
Hur skulle kritiken komma att 

ställa sig till den då 69-åriga för
fattarinnan. som vågat ta upp kam
pen med de unga. de alltid segran

de? 
"När man är så- blödig som jag. 

borde man dö" blev hennes vemo
diga konklusion. 

I mer än trettio år hade hon ar
betat,, nej levat den boken. Om 
hon också gav ut andra under sina 
låntoa vandrings- och vallfartsår ge
nom nya och gamla världen låg all
tid denna, livsbekännelsen, djupast 
neie och grodde och växte. De evo
lutioner som liv och lidanden, sjuk
dom och sorger påtvingade hennes 
psyke, tog fantasien sedan hand om 
och hjälpte henne att förvandla till 
denna blossande dikt. 

Icke trodde du väl att jag satt 
på en plätt, som en fixstjärna, sta
dig och klar? Inte! Eller att det 
finns ett reglemente, som kan före
skriva proportionerna vid en själs 
blå stämningar? — Eller att om 
man lider, man får lida det stora 
lidandet, som kallais liv? Nej, det 
är det lilla, det simåa, det ynkliga 
— det är det, som blir stort, i det 
storas ställe". 

Det var typiskt detta levnadssätt 
just för henne från "fixstjärnor" 
och "blå stämningar" ner till disk
baljan. Också blevo de gånger 
många som den boken, en dagbok 
lik. skrevs om under årens lopp. 
Kan man således säga om en bok 
att den vuxit organiskt, jämnsides 
med själen själv, så kunde man sä
ga det om denna. Och nu skulle 
den gå ut att mätas och vägas just 
på åldersvågen! Denna, hennes an
des "son" skulle fram och avlägga 
sitt mandoms prov på vädjobanan, 
och många indiskreta tummar skul
le krama på musklerna för att kon
statera. om de voro isenila eller ej. 

Men vi voro förhoppningsfulla, 
trots allt. och drucko hans skål 'i 
botten. Och blevo ej jävade av kri
tiken. som för länge sedan, — på 
ett och annat undantag när, — 
stämplat provet med kvalitetsmär
ket. Och ett litterärt stipendium 
följde snabbt som bekräftelse. 

Det var alls ej underligt när man 
såg henne där hon satt så full av 
obegränsad vitalitet, som redan sik
tade mot nya mål. Ren exploderan
de av liv. temperament och ung-
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