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brådskande fall, än en nykomling 
till staden eller någon som kommit 
i gräl med sin doktor. 

Jag blandade mig med männis
korna. så mycket jag kunde, ty jag 
fann, att en messingsplåt inte ver
kar tilldragande om inte människor 
får se den, som sitter bakom den 
och väntar. Några av mina läkare-
kamrater gåvo mig sin kundkrets 
i utbyte mot min, och min var så 
.liten, att jag hade alla utsikter att 
vinna på bytet. Där var en .speceri-
handlare, vars epileptiska anfall in-

Plafsens absolut störsto 
sort. och lägsta priser. 
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gamla mön, blev vek till sinnes, då 
hon såg henne, skydds- och för
svarslös, kasta sig ut i livskampen, 
där det fanns så många möjligheter 
att hon skulle bli nedtrampad. 

—• Skriv till mig, Olga, skriv till 
mig, glöm inte det, sade hon has
tigt. 

—• Ja, ja, jag skall skriva, sva
rade den andra som i en dröm med 
darrande läppar, men tårlösa ögon. 

—• Mod, Olga lilla, mod och fast
het, då behöver ingenting förskräc
ka en, viskade Elfrida Kapnist i 
hennes öra. 

' —• Måtte du själv bli lycklig, 
Elfrida, svarade bruden och lutade 
sig mot vagnsdörren, färdig att fal
la i vanmakt. 

Nu kom Angiolina Cantelmo, och 
de båda flickorna sågo varandra i 
ögonen ett par sekunder med en 
blick så djup och intensiv, att alla 
ord voro överflödiga. Angiolina 
tryckte Olgas små mjuka händer 
mellan sina långa, smala så hårt, 
att det föreföll nästan, som om hon 
ville på magnetisk väg meddela 
henne alla de kärleksfulla välönsk-

bragte oss smör till vårt té. Stac
kars karl, han kunde aldrig ana 
med vilka blandade känslor jag 
mottog underrättelsen om en ny at
tack". 

När Koch tillkännagav, att han 
upptäckt ett botemedel för lungsot, 
var Conan Doyle angelägen om att 
vara närvarande vid en demonstra
tion i Berlin och mötte där Malcolm 
Morris. 

"Jag kom tillbaka som en annan 
människa", skriver han, "Jag hade 
fått luft Under vingarna och anade 
något av kraften inom sig. I syn
nerhet hade jag tagit intryck 
av ett långt samtal med Mal
colm Morris, varunder han för
säkrade mig, att jag förspillde 
mitt liv där nere i landsorten och 
hade ett alltför litet fält för min 
verksamhet". 

När han fann, att Conan Doyle 
var intresserad av ögonsjukdomar, 
uppmanade han honom ivrigt att 
specialisera sig oc,h resa till Wien 
på sex månader. "Där skall ni få 
ett snyggt, trevligt arbete med till
räckligt ledighet att sysselsätta er 
med det litterära". Doyle följde rå
det och slog siig sedan ner i London. 

"Jag gick ut på jakt efter en 
plats, där jag kunde sätta upp min 
plåt som ögonläkare —1 — — Jag 
sökte igenom läkarekvarteren och 
fann till sist en passande bostad i 
2 Devonshire Place, som ligger i ena 
ändan av Wimpole Street och nära 
den klassiska Hiarley Street. Där 
fick jag för 120 pund om året hyra 
ett rum åt gatan samt rättighet att 
dela ett väntrum med en annan lä
kare. Jag fann snart att båda rum
men voro väntrum, och nu vet jag, 
att det var bäst som det var. 

Varje morgon gick jag till fots 
från min bostad vid Montague Pla
ce, var framme vid mitt mottag
ningsrum kl. 10 och satt där tills 
inemot 3 eller 4, utan att någon 
ringning störde mitt lugn. Bättre 
möjligheter för reflektion och arbe
te kunna väl inte gärna tänkas. 
Där var idealiskt, och så länge som 
jag totalt misslyckades i mitt egent
liga yrke, hade jag alla chanser att 
förbättra mina litterära utsikter. 
När jag därför, återvände till mitt 
hem vid tédags, bar jag mina små 
kärvar med mig, förstlingsfrukten 
av en ganska ansenlig skörd". 

Ut till landet. 
Ji, jag kommer, hülsen glada 

vindar 
„ ut till landet, ut till myggorna. 

Skynden ut ur alla villors grindar 
för att möta mig på 'bryggorna. 
Jag far vida kring med fulla 

segel, 
far från vän till vän i varje 

hamn, 
där varenda tös på skorna en 

spegel 
får av mig, ty VIKING är mitt 

namn. • 

V I K I N G  H Ö G G L A N S  
i svart och olika nyanser av brunt 
är sedan länge erkänd såsom det 
förnämsta bland skoputsnings-
medel. Viking skokräms stora 
popularitet "beror även därpå att 
Viking på grund av sin veten
skapligt avvägda sammansättning 
icke blott konserverar lädret 
utan förlänar skodonen den 
högsta och mest varaktiga glans. 

Håll dig ifrån orätt, så kommer 
dig icke olycka uppå. 

Syrach. 

CP 
Will 

torra saltet. 
Klumpar sig icke. 

© 

Fabriks
systern, 

ett nytt tmnnoyrke. 

Av ANNA MARIE WITTE. 

Under den nu rådande svårigheten 
för kvinnan. att finna sysselsättning 
och arbetsförtjänst vill jag fästa 
uppärksamheten .på ett tyskt kvin
noyrke, för vilket man måhända 
skulle kunna skapa intresse även i 
andra länder. 

A^id tyska fabriker, som använda 
huvudsakligen kvinnliga arbetare och 
i större antal, 2 à 3 hundra.^ finner 
ledningen det ofta ändamålsenligare 
att anställa en funktionär, vilken 
man skulle kunna kalla "fabrikssys-
ter". 

Hennes uppgift är att utgöra den 
förmedlande länken mellan fabriks
ledningen och arbeterskorna men 
framförallt att bistå dessa senare 
med råd och dåd, vara dem ett stöd 
och en hjälp. 

Man förutsätter att hon skall vara 
en bildad person, en karaktär, att 
hon skall äga verkligt intresse för 

av 
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sin uppgift, att hon skall omfatta 
arbeterskorna med personlig välvilja 
och äga.förmåga att tillvinna sig bå
de deras förtroende och respekt. 

Arbeterskorna skola med full till-
lit kunna ga till henne med allt som 
trycker och oroar dem, med alla svå
righeter de icke på egen hand kunna 
reda upp. Förstående och medkän-
nande skall fabrikssystern i den mån 
det är henne möjligt hjälpa dem till 

rätta. 
Hon skall intressera sig också för 

arbeterskornas hemförhållanden. Om 
det visar sig behövligt skall hon sörja 
för upprättandet av krubbor och lek
rum i närheten av fabriken för ar
beterskornas minderåriga barn. där 
dessa kunna erhålla god tillsyn un
der det att imödrarne äro i arbete. 
Den halvvuxna ungdomen skall hon 
försöka skaffa yrkesutbildning ge
nom att intressera mödrarna för sa
ken. Genom fabrikssysterns arbete 
iskall som en röd tråd gå en målmed
veten strävan att höja arbeterskekå-
ren i alla avseenden. 

Även i fråga om förhållandena 
inom fabriken skola arbeterskorna 
utan fruktan för obehagliga efter-

intresserad kvinna, som söker en sys
selsättning för utkomsten. 

Här i Tyskland användas inga 
helt unga flickor för dessa befatt
ningar. då de ju förutsätta, att ve
derbörande skall äga en viss livser
farenhet, klokhet, människokänne
dom, takt, organisationsförmåga, 
praktisk blick och även personlig 
pondus. Tillträdesåldern brukar va

ra c:a trettio år. 

Till ovanstående vill redaktionen 
foga ett par ord, adresserade till den 
kvinnliga företagsamheten: — Se 
här ett utmärkt uppslag — laga nu 
så att det föres ut i verkligheten — 
intressera fabriksägarne för idén. 
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räkningar kunna vända sig till fa
brikssystern med önskemål och kla
gomål. Denna åligger att upptaga 
allt till prövning, att utjämna och 
ordna och att i sista hand rådgöra 
med fabriksledningen. 

Fabrikssystern skall genom sin 
verksamhet bibringa arbeterskorna 
en trygg och god känsla av att fa
briken icke uteslutande önskar till-
godgöra sig dess arbetskraft mot en 
viss överenskommen betalning utan 
även oimfattar dem själva med in
tresse och önskar ställa för dem på 
bästa sätt. Fabrikssystern verkar, 
kort och gott, för samförstånd mel
lan arbetsgivaren och arbetstagarne, 
för lugna arbetsförhållanden, för 
ömsesidigt förtroende. Man förvän
tar också, att hon rent personligt sett 
skall utöva ett gott inflytande på 
arlbeterskorna, att hon skall väcka 
deras ambition, sporra dem till plikt
uppfyllelse i arbetet och även bi
bringa dem lust att i andra avseenden 
hålla sig uippe i livet. 

Det är som synes en mycket krä
vande post men å andra sidan kan 
knappast ett mera omväxlande, nyt
tigt och tillfredsställande arbete tän
kas för en människoälskande, socialt 

Internationella 
kvinnorådets 

kongress. 

Internationella kvinnorådets kon
gress i Washington tog ett storsla
get och fästligt förlopp. 

Alla möten, ä-ven de till vilka all
mänheten ägde tillträde, hollos i Au
ditorium, där man jämväl berett plats 
åt ett flertal utställningar av intres
se för kongressdeltagarne och bely
sande kvinnornas arbete i hemmet 
och på det sociala området. Från 
det offentligas sida visade man kon
gressen all möjlig uppmärksamhet, 
och. "Amerikanska natoinalrådet" ut
övade den storslagna gästfrihet, som' 
man väntar av värdinnona i ett så 
rikt och mäktigt land, när de se hos 
sig sina medsystrar från den övriga 
fattiga och skuldsatta världen. 

Ett starkt inslag i kongres&vec-
kan, ehuru icke hörande till dess ar
bete, utgjorde "Mödrarnas söndag", 
vilken med det vanliga amerikanska 
eftertrycket stadfästs genom lag. 
Det är icke bldtt barnen som på den
na dag minnas och hedra sin mor. 
utan genom en rad av offentliga 
föranstaltningar understrykes och 
inpräntas även i folkets medvetande 
moderns höga ansvar och stora för
tjänster med hänsyn till den upp
växande generationen. , 

Det praktiska utbytet av kon
gresser Som denna torde vara svårt 
att angiva. Allt vad som säges i 
föredrag och diskussioner är antag
ligen känt redan förut, och några i 
verklig mening samlande riktlinier 
för ett framtida gemensamt arbete 
kunna knappast utvinnas. Dessa 
med bestämda intervaller' återkom
mande möten utgöra dock ett band 
mellan de olika nationernas kvinnor 
och även om de icke med levande 
intresse följas av de 36 miljoner 
kvinnor, som äro anslutna till orga
nisationen, så skänka de dock stort 
nöje och rika upplevelser till de ut-
korade vilka som ombud få deltaga 
i dessa storstilade, sammankomster. 
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BREVLÅDA. 
Adam. Adamson. Ja 

J. L. Våra synpunkter i denn 

fråga sammanfalla icke Er] 

ran om ett införande trots <£' 
kunna vi ej bifalla. Vi anse era å * 

ter direkt skadliga, oeh vilja dJ! 

icke vara med om att ge d.em 

ning. Det finns så alltför mån„a 

i vara dagar, som riva ned. Vi vi] 
ja häl Ire bygga upp. yar 

har san smak och vi hålla -hårcbac-' 
kat på vår. 

Z., Eva. H. M. G. Omöjligt; ! 

L. L. Nej tack. Det finns till
räckligt md klädspalter i svenska 
pressen. 

Box. 37. Grått hår är vackert på 
ett gammalt huvud. Ett medel som. 
utan att vara färgningisimedel, åter
ställer det gråa hårets ursprungliga 
färg tro vi inte på och vilja vi inte 
narra våra läsare att köpa, Hum
bugsannonser betala sig bra men äro 
ändå ingenting att ha. 

S—s. Brevet kom under bråd
skande tid. Svar under de närmaste 
dagarne. Hälsning, i överensstäm
melse med den i skrivande stund rå
dande temperaturen! 

utlärd vid 

Vamöreanstaltens Yrkesskola 
mottager tacksamt arbete under 

sommaren 
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ningar, som hon ej kunde få över 
sina läppar. 

— Den heliga Jungfrun — —, 
började hon slutligen med kvävd 
röst. 

— O, Angiolina, stammande bru
den. Och äntligen broto tårarna 
fram och hon grät tyst. Eva Mus-
cettola slog sina armar kring Olga, 
och då hon kände hennes tårar på 
sin axel, sade hon innerligt: 

—. Kom ihåg, att vi håller av 
dig alltid, alltid; jag håller så myc
ket av dig, älskade Olga —. 

Avgångsklockan ringde. 
— Olga, Olga, sade Massimo-s 

torra och skarpa röst. 
— Jag kommer, svarade hon ly

digt. 

Utanför ingången till stationen 
tog man avsked och i grupper om 
tre à fyra steg man upp i sina vag
nar för att resa tillbaka till Napoli. 
Eva hade försjunkit i dystra grubb
lerier; förgäves sökte Chiarina imun-
tra upp henne med glada samtals
ämnen. 

— Men var är Innico, utbrast 
Eva till sist. 

—• Jag — jag —- vet inte, sva
rade den andra förvirrad. 

-— O, Chiarina, tror du, att han 
älskar mig? Vad skall det bli av 
mig, om han inte älskar mig? 

Hon kastade sig snyftande i vän
nens famn, och Chiarina -sökte trös
ta henne med ömma ord och smek
ningar, isom om hon varit ett sjukt 
ibarn. Men i verkligheten var hon 
själv sorgsen och orolig. 

IV. 
En mängd förnäma ekipager kör

de in på gården vid Santa Claras 
kloster, som var klart belyst àv 
vintersolen, in genom den öppna in-
köisporten vid Gesù Nuovogatan. 
Gästerna, som inbjudits att närvara 
vid festen i kyrkan, stego av vid 
stora dörren framför det upplyf-
tade förhänget, där man kunde se i 
fonden en strålande rad av tända 
vaxljus. De gingo därpå att inta 
sina platser borta i ett hörn av den 
stora ödsliga piazzalen, nära den 
andra porten, som vetter åt Ro-ton-
dagatan, och som var stängd. En 
skara nyfikna skockade sig vid den 

öppnade ingången i hopp att få se 
en skymt av det, som försiggick, 
men ingen kunde komma in, som ej 
var försedd med bjudningskort. En 
och annan av de inbjudna kom ock
så till fots, klädd i svart högtids
dräkt med vit halsduk, som stack 
fram under överrocken, chapeau 
claque och ljusa handskar som på 
ett bröllop. Han visade sin biljett, 
släpptes in i klosterbyggnaden och 
försvann i det svarta gapet i det 
inre av kyrkan. Man såg också da
mer anlända till fots. Alla voro 
de klädda i svart och mted gnistran
de perlgarnityr; i handen höllo de 
sina bönböcker. Folkhopen därutan
för trodde, att det var fråga om ett 
lysande bröllop ooh väntade tålmo
digt på bruden, där de slagit sig 
ner här och var på Gresu Nuovo-
torget och på trapporna till Nor
malskolan. 

I kyrkan, helt och hållet i stuck 
och guld, dekorerad som en salong, 
glad och tilltalande, hade man dra
git samman de röda gardinerna 
framför fönsterna. Till höger om 
kapellet, där Maria Cristina av 
Savoyen, den goda, den heliga, 

slumrar, och ända fram till porten 
voro männen församlade. Och till 
vänster om det lilla kapellet, där 
Griottes madonna blickar ner på 
människomassan med sina ljusa blå 
ögon, fram till det så mycket be
sökta den Evige Faderns kapell — 
Santa Claras undergörande Evige 
Fader — hade kvinnorna samlat sig. 

Kring de båda läktarna hade man 
hängt röda sammetsdraperier. Vid 
ingången stodo tio tjänare från hu
set Muscettola uppställda, styva 
och orörliga. Gästerna mottogos av 
hertigen av Mileto, bror till hertigen 
av Muscettola, och av fursten av 
Montescaglioso, bror till hertigin
nan. Framme vid högaltaret, låg, 
knäböjande på en kudde av röd 
sammet, stödd mot bönpallen och 
med ansiktet dolt i händerna, her
tiginnan av. Muscettola och bad el
ler grät eller tänkte. 

Och för övrigt trängdes i Santa 
Clara till höger och vänster hela den 
napölitanska aristokratien, den vita 
och den svarta, den spanska och den 
sicilianska, den kalabriska och den 
sal ern i tan ska, alla "the 'upper ten" 
från Napoli. Sorrento och Castella-

mare och alla "the upper ten fråa 
Paris och från olika delar av Eng
land och 'Skottland, som alltemel
lanåt slå sig ner i Napoli och där 
införa de franska och engelska 

derna. 
Ack, man ser ej så ofta den na 

politanska aristokratien fulltaligt 

samlad i en kyrka, en balsal ong, Pa 

en allmän fest! Många av de ^ 
rar och damer, som denna morg ^ 

kommit till Santa Clara för a^'V1 

sa sin sympati för familjen ^11 _ 
cettola hade ej värdigats visa si?^ 
Santa Maria degli Angioli sex må

nader förut för a.tt bevittna n 

Kapnists och Willy Galeotas vigse ' 
akt. Det giftermålet hade i <>S 
grad förtornat alla aristokrat^ 
gamla mör, schockerat fruarna 

torvånrf .Ua. D. 
betraktade fortfarande 
en äventyrerska, de likgi ^ 

blevo avvaktande. Hela ^0<\kteii, 
hade bragts en smula ur jämv 

då nu detta nya, nl>c e , ̂ ème 
element, en blandning a 
och zigenarfurstinna, införliva 

de gamla familjerna. ports. 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag 
j|et hemliga skälet. Av Esther Wall

berg. 
.Strindbergs första hustru.» En för
svarsskrift. Av S—e L—w. 

jäktet till döds. 
Oviljan. Av Otto Wallon. 
Knappnålsstinget. Av Ulla Beimer. 
Midsommar. Av Zita. 
kunnan. Roman av Matilde Serao. 

Det hemliga skälet 
Av ESTHER WALLBERG. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Ingångna meddelanden bestyrka 
att den s. k. säkerhetsfrågan långt 
ifrån är i haimn. Vad Frankrike 
och England enats om är de gene
rella principerna för säkerhets-pak
ten och kanske inte ens så mycket. 

Man synes på båda dessa håll 
liksom i Tyskland vara angelägen 
att sondera folkstämningen, innan 
man på allvar ger sig ut i några 
äventyrligiheter. Frankrikes önsk
ningar anises synnerligen väl tillgo
dosedda och folkets gillande därför 
säkerställt. Men så är alldeles icke 
förhållandet i England. Man mär
ker här en stigande motvilja mot 
att riket ställer sig isom garant för 
freden i Europa och "gör polis^-
tjänst" vid de hotade gränserna på 
fastlandet. Regeringen har icke ens 
sitt eget parti, högern, enigt med 
sig. Liberaler och socialdemokrater 
intaga en klar oppositionsställning 
och -den stora massan av medborga
re. isärskilt medborga rinnoraa, fasa 
för tanken att deras söner skola 
kunna, sändas ut att dö i 'ett ^krig 
soin icke är Englands eget. Kana
das beslut att icke biträda det på
tänkta säkerhetsavtalet, ett exempel 
&om antagligen kommer att följaß av 
övriga dominions, har ytterligare 
öppnat jden engelska allmänhetens 
ögon för Bakens allvar. 

Tyskland har nu mottagit Frank
rikes not i säkerhetsfrågan och dess 
ledande principer äro kända. \er-
Kiillesfredisifördragete bestämmelser 
gå här igen på alla punkter, ocli det 
är tydligt att icke en enda fördel 
genom pakten isitår att vinna för 
Tyskland1. Gränserna, sådana de nu 
äro, skola upprätthållas liksom även, 
®der föreskriven tid, ockupationen 
av Rhenlandet. 

Belgien har i .säkerhetsfrågan an
slutit .sig till Frankrike. Förenta 
staterna ha på icke-officiell väg lå
tit förstå, att de önska stå utanför 
ett blivande avtal. 

Tyskland har ännu icke tagit 
ställning vara .sig till .säkerhets- el-

avrustningsnoten. 
Meddelandena från Kina ha un

der de senaste dagarne varit spar-
^mina och synnerligen variabla. 

dagen ljusnar situationen för 
den nästa åter mörkna. Den 

Det är en .stor butik som sträcker 
sig djupt in i byggnaden. 

Framme vid de väldiga skyl fönst
ren är det trots gardindraperierna 
ljust från den soliga dagern utanför, 
och även långt därinne sjunker ett 
om än dämpat ljus ner genom taket, 
som på detta iställe.är av glas. 

Men mellan båda dessa ljusa bäl
ten råder en grå trisit halvdager och. 
just här är kassan anbringad. 

Det sitter en ung flicka med 
mörkt burrigt hår i den lilla a.v-
skrankningen. Hon räknar sedlar. 
En, två, tre, fyra den 
tionde viker hon omkring de nio 
och lägger den lilla bunten till en 
liten hög likadana sedelbuntar. Över 
hennes huvud brinner den elektriska 
lampan. Hon tänder den på morgo
nen, när hon kommer, och släcker 
den nar hon går på kvällen. 

Här på samma fläck, på samma 
stol, vid samma lilla pulpet skall 
hon sitta och handskas med andras 
pängar, tills lampan lyser över ett 
huvud, åldrat, tunnhårigt oeh grått. 

Eller, om hon gifter sig om tre
fem-åtta år, skola tio andra unga 
flickor stå redo a:tt med glädje in
taga hennes plats här i mörkret, där 
ej sol och icke heller måne skiner. 

eilSelska pressen tar saken allvar 
%t. Man har sedan länge haft kän-
^'ng av att något är i görningen 
lckfi blott i Kina utan i hela östern. 

Ben färgade världen håller på 
vakna och vänder ett ännu yr 

TAet men hotfullt ansikte mot d.e 
som genom sin själviska poli-

k ådragit sig dess hat. 
som är den stora faran med 

Staft just nu är emellertid icke själ-
oroligheterna utan det väldiga 

fikets maktlöshet och den utomor-
entliga, frestelse de närmast in-
esserade stormakterna England, 

^®«rika och Japan, med anledning 
ärav känna .sig utsatta för. Vilket 

utomordentligt tillfälle att med o-ro
ligheterna isom god förevändning 
utvidga .sina respektive maktsfärer 
i Kina! Ma.n känner på de berörda 
hållen en intensiv .misstro mot var
andra på denna .punkt. 

Franske .statsministern Painlevé 
som ny.as flög till Marocko har, 
flygvägen, återvänt till' Pans. Han 
raonorterar att iställningen i Maroc
ko är på det hela taget tillfredisitäll-
ande men att fälttåget kommer att 
draga ut på tiden. Ett föga hugne-
sarnt budskap för franska folket, 
som är trött på krig och vet hur 
dyrt det är. i ^ 

Finansministern Caillaux har hait 
allvarliga saker att säga om i rank-
rikes finanser. Statsbankrutt om ic
ke folket, både de rika och de breda 
lagren visa .offervillighet! Socialde
mokraterna vilja genom kapitalkon
fiskering lägga hela bördan pa de 
rika men Caillaux vägrar. _ Undan
draga socialisterna regeringen sitt. 
stöd faller den. 

En själ som upp mot höjden ser, 
Är lik en mild och solljus vår 

I glans så ljuv och ren. 
En själ med blick -mot djupet ner, 
Är lik en matt då åskan går 
Med hemska blixtars sken. 

G. H. Melin. 
* 

Umgås du med de goda så varda 
dina föredömen utan nytta; frukta 
ej att leva bland de onda, som du 
kanske kunde förmå till det goda. 

V ed as. 

För mindre än en timme sedan 
gick den, som nu för ett ögonblick 
stannat i undran inför den unga flic
kan och hennes öde, förbi en liten 
bondgård, ägd av en kvinna. 

Ett litet dockhus, gulmålat med 
vita knutar och morgonvinden spe
lande in genom de öppna fönstren. 
Och runt omkring en gammaldags 
trädgård med aplar och plommon
träd och allehanda blomster, aklejor 
och liljor, löjtnantshjärtan, storm
hattar och lupiner. En gångstig le
der till jasminbersån och en .annan 
till hallonlandet som står i blom. 
På andra sidan stengärdesgården de 
välskötta åkrarne, de båda korna på 
bete och vid ladugården bandhun
den som hälsar sin matmor med ett 
morgonmuntert skall. 

Hon är redan en gammal kvinna 
men rak i ryggen, pänstig i gången 
och, ack, så glad i ögonen! 

Hon har inga ekonomiska bekym
mer, hon tycker om sitt fria rörliga 
arbete, hon älskar -isitt .anspråkslösa 
lilla ställe, hon är en lycklig männi
ska. Allt detta (står skrivet i hen 
nes ansikte lika tydligt .som vore det 
präntat i bok. 

Tusen unga kvinnor kunde som 
hon äga och sköta en liten vacker 
gård, tusen kunde vara trägårds-
mästare, tusen handtverkare eller 
något annat ïika rörligt, lika om
växlande, fritt .och roligt. 

Det finns i själva verket-obegrän
sad tillgång på arbete, och ändå 
klagar man i alla länder över de då
liga försörjningsmöjligheterna för 
unga bildade flickor och rådgör man 
om hur förhållandena skola kunna 

förbättras. 
Medan vi .stå där rådvilla och 

smått lamenterande veta vi nog alla 
varför det är som det är oe'h varför 
det är så ohjälpligt som det är. 

ligt som det är. 
Men 'denna hemliga orsak dryfta 

vi icke. Och dock är d-en pa intet 
sätt farlig. Något naturligare kan 

icke tänkas. 
När unga flickor utstaka sin lev

nadsbana, sådan de önska sig den, 
och när mödrarne fundera över sam
ma sak, framstår alltid' äktenska
pet, icke som en visshet men som en 
möjlighet, en rätt istor sannolikhet. 
Omkring sextio procent av alla unga 

flickor bli dock gifta! 
En yngling vet att. han måste li

ta på .sig själv, och sunda förstån
det säger honom, att han bör välja, 
en bana, där han kan trivas, där 
han passar, där det finnes armbågs
rum och utkomstmöjligheter. Han 
vet också, att framgången beror ute
slutande av hans egna ansträngning
ar och att han kan börja hur långt 
ner isom helst på arbetsekalan, som 
springpojke, som arbetare, som cha
ufför, men ändå, om han eljes duger, 
ha utsikt att till sist nå toppen, bli 
grosshandlare, fabrikör, bolagsdirek

tör. 

Men för en ung flicka synes en 
underbar genväg i livet öppna sig. 
Giftermålet lovar henne utom per
sonlig lycka också en möjlighet till 
snabb, lättvunnen och understundom 
svindlande framgång, till vilken in
tet om än så träland® arbete skulle 
kunna bana henne vägen. 

Må det vara henne förlåtet, att 
hon inrättar sig efter denna, möjlig
het, att hon vid valet av levnads-
yrke väljer ett. där hon kan vänta 
att komma, i beröring med de män 
framtiden tillhör, de unga tjänste
männen, de unga affärsmännen, 
överklassmännen överhuvud taget. 

De isjälförsörjande kvinnor, -som 
tidigare rörde sig på dessa högre ar
betsområden, voro nästan uteslutan
de de välsitueralde hemmens döttrar, 
vilka kvalificerat sig härför genom 
f liçkskoleexa m e n. 

Nu sedan arbeta revä riden i stor 
utsträckning också har tillfälle att 
ge sina flickor en god skolupp fost
ran, söka sig massor av dessa ung
domar in på de högre arbetsområ
dena. 

Det är icke utkomstmöjligheterna 
allenast isom härigenom försämrats 
för borgare- och tjänstemannadött-
rarne utan även utsikterna till gif

termål. 
En bildad man eller man i god 

ställning gifte sig förr i världen 
sällan med en arbetaredofcter. Hen
nes brist på uppfostran .och stånds-
iskillnaden, som då var så mycket 
större än nu, förbjöd det. Men se
dan arbetaredöttrarne genom inhäm
tade goda skolkunskaper höjt sig 
över sin egen klass och kommit- in 
på mena ansedda arbetsområden, är 
det mycket vanligt, att de bliva gif
ta med män som tillhöra de högre 

samhällsgrupperna. 
Funnes en statistik häröver skul

le den otvivelaktigt visa en större 
äktenskapsfrekvenis bland kvinnorna 
som tillhöra eller strävat sig upp ur 
arbetarvärlden än bland den egent
liga överklassens kvinnor. Genom 
att så många unga flickor via upp
fostran -och yrkesval lämna arbe
tarvärlden, förbättras giftermålsut-
sikterna för derals kvarstannande 
medsystrar under det att deras in
vandring i den bildade klassen gör 
att kvinnorna där bliva ännu över-
taligare än vad de i sig sjäva äro. 

Det är mot bakgrunden av allt 
detta man -måste ise de unga flickor
nas självförsörjningsproblem. 

Alla försök från ledande kvinno
håll att ta.ga om hand den tillström
mande kvinnliga arbetskraften, att 
fördela den på de olika yrkena, sa 
att tillgången kommer att svara 
mot efterfrågan, .alla dessa försök 
skola antagligen stranda pa de här 
ovan antydda under vattensök ären. 

Den kvinnliga arbetskraften ly
der icke alldeles samma lagar som 
den manliga. U tkomstmö jligheter, 
löner, arbetsförhållanden spela icke 
alltid samma avgörande roll på det 
ena hållet som på det andra. 

Så .många av arbetaredöttrarne. 
som kunna det, skola försöka att 
komma in i de yrken som ligga 
över dem, vilka falla inom kropps-

"Strindbergs första l)ustru " 
€n försvarsskrift. 

När "En dåres försvarstal" år 
1915 utkom i Sverige efter att un
der 22 långa, år i tysk och fransk 
dräkt ha cirkulerat omkring bland 
den mer litteraturintresserade all
mänheten som ett upprörande akt
stycke om Strindbergs olyckliga 
äktenskap med den första hustrun, 
friherrinnan Siri Wrangel, född von 
Essen, .mottogs den med märkbar 
reservation. Man hade allmänt en 
pinsam känsla av att bli delaktig 
av hemligheter, isom. man icke hade 
med att göra och införd på fridlys
ta områden, vilkas gränser bättre 
mans barn, åtminstone i det levan
de livet, icke gärna överskrida. 
Vad Strindberg i denna litterärt 
märkliga, men moraliskt motbjudan
de bok ville isäga världen var unge
fär att han råkat i en kvinnas nät, 
vilken synteis honom god, men som 
var ond, som han drömde ren, men 
som ^ Var smutsig, som han ansåg 
värdig, men .som vilsade sig ovärdig. 
Och han lyckades fullkomligt i sitt 
uppsåt att få den alltid okritiska 
världen att isie med hans ögon på 
den frånskilda hustrun. Även de, 
so.m räknade med den Strindberg
ska Saulsandan, stannade vid över
tygelsen att det ovillkorligen måste 
vara något på sned med en kvinna, 
so-m föranlett en så grav anklagel
seskrift. Hon var den skyldiga — 
Strindberg den bedragne, det desil
lusionerade offret för en listig in
trig, den dödligt sårade idealisten, 
den -djupt lidande martyren. Över
tygelsen hade så mycket lättare 
att slå rot Som den anklagade själv 
iakttog en fullständig och gåtfull 
tystnad. Hur invektiven än rägna-
de förmåddes hon aldrig uppträda-
till isit-t eget försvar. 

Men det fanns en tredje part i 
detta mål, som ingen vid denna tid
punkt räknade med. nämligen bar
nen. Hur långsamt Guds- kvarnar 
än mala ibland, randas alltid den 
dag då en oskyldig får upprättelse. 
Denna dag ingick för Siri Striiid-

arbetets Am. Flickan med det 
mörklockiga huvudet föredrar tus-
enfalt isin enformiga ledsamma och 
säkerligen svagt avlönade plats vid 
butikskassan framför en god an
ställning på det husliga området el

ler i handtverk. 
Döttrarne från bildade hem :skola 

icke häller för den lättare utkoms
tens skull vilja taga ett som enklare 
betraktat arbete. Det är icke arbe
tets art som avskräcker, men att ta
ga några steg nedåt i arbetslivet, 
att bli bonde, trädgårdsmästare, 
handtverksgesäll eller dylikt är att 
försätta sig i en annan och lägre 
miljö än den egna ursprungliga, att 
avskära sig från den högre manliga 
värld, inom vilken en bekantskap 
skulle kunna leda till ett önskat 

giftermål. 

berg, när Karin Strindberg-Smir-
noffs bok: Strindbergs första hust
ru låg tillgänglig på bokhandelis-
disken. 

Boken kommer som en upprättel
se för en isom redan 13 år legat i 
graven — försent alltså för att få 
någon personlig betydelse för den, 
som den närma,st berör. Men för 
den stora allmänheten, -de tulsen si
nom. tusen Strindbergteläsa.rna i alla 
länder, som påverkade av En dåres 
försvarstal dömt -och dömt orättvist 
mellan två parter, kommer den som 
en ny och oväntad inlaga, vilken på 
alla punkter skall revidera deras 
tänkesätt. 

Det är Strindbergs äldsta dotter 
med Siri von Essen, som här tar till 
orda för att rentvå modems minne 
från faderns anklagelser. Den bild 
hon framställer av en nobel, rätt-
tänkande, men alltför hjärtegod och 
nästan till självförnekelsens gräns 
uppoffrande kvinna sammanfaller 
förunderligt väl med den rörande 
ljusa o-barnsligt förskrämda gestalt 
man anar bakom den av misstrons 
och skuldens dystra patina över
dragna vrångbild, Strindbergs mör
ka och tvivelisjuka ande framsvurit 
i En dåres försvarstal. 

Siri von Esteens underlägsenhet 
i den äktenskapliga tvekampen be
stod sannolikt i att hon var för ef
tergiven — för god. Ett bråkigt och 
oef terrättligt nervsystem som Strind
bergs skulle säkerligen ha farit bätt
re av en liten knuten näve i bordet 
då och då. Hustruns undfallenhet 
och förmåga att smälta oförrätter 
uppeggade honom endast till nya 
brutaliteter och oförrätter. Han, 
som själv exploderade vid minsta 
tryck, ovänlighet eller kritik uti
från, måste haft svårt att fatta des
sa självförnekelsens offer på husfri
dens altare. 

Det finns troligen icke så få kvin
nor i världen, isom drömt om att de 
bättre, än de tre, som försökt och 
misslyckats-, skulle kunnat lösa 
problemet att vara Strindbergs hust
ru. Karin Smirnoffs bok 'bör grund
ligt rubba deras självtillit. Att le-
v- vid kanten av ett .åskmoln har 
sina .sidor. Även om det solsken, 
som nu och då bryter fram, är var
mare och intensivare än något an
nat, kvarstår dock alltid hotet om 
blixt och urladdning. Men dylikt 
tar dock icke på själva livsnerven. 
Det betyder endast ett liv i en an
nan. mera energi- och elektricitets-
mättad luft, med vilken man små
ningom kan acklimatiseras. Om 
det endast hade inskränkt sig till 
några husliga scener, oväder och ås
ka! — Men frätsåret i denna äkten
skapstragedi ligger vida djupare än 
i temperamentens oförenlighet. Det 
har angripit själva hjärtnerven i 
ett livsförhållande: tilliten — hög

aktningen. 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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När Siri von Eäaen ingick äkten
skap med Strindberg, .skedde det 
efter en fullt juste skilsmässa från 
hennes förisltai man, kaptenen vid 
Svea Livgarde, 'baron Carl Gustaf 
Wrangel. Hur den unge dütaren 
införes i det Wrangellsika hemmet, 
den fina hjärtlighet och förståelse 
han möter där, den uppflammande 
kärleken mellan honom och den 
unga friherrinnan, till vilken han 
känner sig dragen genom en stark o. 
sällsam själarnas sympati, allt det
ta återfinnes såväl i En dåres för
svarstal som i Kanin Smirnoffs bok 
Strindbergs första hustru. 

En skilsmässa för en stor och ge
nomgripande kärleks skull borde ju 
icke synts märkvärdig för en iså 
väldig predikare av samvetsfrihe
ten som Strindberg. Men de efter
följande händelserna visa vilken rät-
1 in jig borgare han innerst inne var. 
Han lyckades aldrig riktigt frigöra 
sig från misstanken att han genom 
detta äktenskap fått skenet emot 
sig. Att han i det gästfria hjärte-
varma Wrangelska hemmet skulle 
ha spelat tjuvens roll, som rövat 
hustrun från vännen! Och samme 
man som på de mest lösa och inbil
lade grunder kastat de grövsta be
skyllningar mot andra, visade sig 
alltid utomordentligt sårbar, när det 
gällde eget anseende. Det var nu 
också fö rist och främst han, som 
till varje pris skulle rehabiliteras. 
Försvarsskriften blev En dåres för
svarstal och priset — hustrun. Och 
det är inför världen han gör Josefs-
bikten. Denna värld, som han för
aktar, men vars omdömen han dock 
fruktar till den grad, att han icke 
tvekar att till' denlsammas bespottel-
se och förakt utlämna sin egen 
hustru, mellan ' vilkens heder och 
fein egen en verklig man annars bru
kar sätta likhetstecken. Och det är 
här han överskrider den gräns, där 
även det meist förlåtande och för
stående hjärta icke längre kan förstå 

eller förlåta. 
Vad fru Strindberg fick utstå un

der delsisa skilsmässans och slitning
arnas år framgår med all tydlighet 
av en av Axel Lundegård berättad 
episod. Det var i Roskilde, där 
Strindberg gjort ett uppehåll under 
en resa till Köpenhamn ji anledning 
av en föreställning av Fadern på 
Casinoteatret. 

Diktaren plågades vid denna tid 
av föreställningen att hans hustru 
bedrog, honom. Lundegård utfrå
gades om de förmenta älskarna, 
men visste naturligtvis ingenting. 
Medan de sutto där och samspråka
de under middagen på hotellet kom 
plötsligt en ljushårig, högvuxen, ma-
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gerlagd dam följd av tre barn och 
en tjänarinna in i .det öde rummet. 
Strindberg gjorde icke en min, utan 
fortsatte att äta sin efterrätt, men 
Lundegård blev nyfiken och undra
de, vem damen kunde vara. — Det 
är min f. d. hustru, löd Strindbergs 
oväntade svar. Före detta! Till 
en främling på ett främmande ho
tell om den kvinna, som trofast och 
uppoffrande följt honom på hans 
planlösa relsor och sam var hans 
barns mor! 

Det var händelser liknande denna 
•som kommo Siri Strindbergs hjärta 
att "gå i baklås". Kärleken dog 
bit för bit sedan förtroende och hög
aktning förut slocknat. Han fann 
aldrig mera den nyckel som kunde 
öppna det. Och kanske han icke 
ville. Om han velat stodo många 
åris tid och rådrum honom till buds 
att framför allt återkalla den bok, 
som skapat så månget ont rykte 
kring hennes namn, och för vilkens 
skull hon under kommande år fick 
lida så mycket och så oförskyllt. 
Men priset var kanske för högt. 
Det hade kostat honom ett stycke 
av hans diktarauktoritet. Och iså 
var det lättare att bara "stryka över 
—• och gå vidare"! 

Försvaret har nu lagts i en an
nan mun. Det är en dotter som vitt
nar om isin mor. Men även ett barn 
som vittnar iom sina föräldrar. 
Takt fullt fint och behärskat har 
Karin Smirnoff löst den vanskliga 
uppgiften att fria modern utan att 
lälla fadern. Man förstår att de li
dit båda — mannen icke minst, som 
dock, trots allt, kände sig bunden 
vid denna sin första hustru som 
Prometheus vid klippan. 

Sälllsamt nog äkulle deras stor
miga och tragiska livssaga få sin (av
slutning samma vår, med endast någ
ra veckors mellanrum. Siri Strind
berg skördades först. När underrät
telsen om hennes bortgång nådde den 
(då redan dödssjuke Strindberg kläd
de han sig i våt halsduk "som till 
frack". Var det en gest? En gest 
lika tom, som de vita sidenbanden 
som fladdraide på den krans av lil
jor och lager, han skickat till sin 
första hustrus bår. 

S.—e L—w. 

]Madame Kathenne Ongley 

anlände den 18 'dennes till 'Gröte
borg och fortsatte omedelbart till 
Viisåmgsiö för att kvarstauna vid 
Ra ja Yoigasikolan därstädes under 
c:a 6 veckor. Från Sverige reser Ma
dame Tingley till Tyskland, Hol
land och England med någon tids 
vistelse i samtliga dessa länder. Re
san står i samband med Universella 
Broderskapssamfundets verksamhet. 
Madame Tingley är som bekant 
överhuvud för denna alla jordens 
länder omfattande teosofiska rörel
se. ' 

ftytt halvår ingår. 

Glöm ej att 

förnya 

prenumerationen ! 

jäktet t i l l  döds 

En stor amerikansk läkarekon-
gress har i dagarna hållits i Lon
don. Man har därvid uttalat, att 
vad mänskligheten lidei av och vad 
som utgör den största faran är det 
moderna livets ursinniga jäkt och 
allmänna överanisträ ngning. 

De engelska tidningarne ha upp
tagit denna text till utläggning. 
Bland de många intressanta och be-
aktansvärda inläggen återgiva vi 
några.. 

"Och om de kroppsliga sjukdo
mar, som 'komma av jäktande, äro 
allvarsamma", skriver Morning 
Post, "vad iskall man då säga om de 
själsliga och andliga " sjukdomar, 
som bli en följd av denna passion 
för att göra två saker och vara på 
två ställen på en gång? Vi ha ing
en tid att reflektera, och vad som 
är ändå betänkligare, vi ha ingen 
tid att drömma eller bedja. 

Vii gå i en ständig brådska med 
det résultat, att vi lida av nya (sjuk
domar, ej endast till kroppen utan 
även till själen. Det är ett stort fel. 
Vi äro ofta fallna för att förväxla 
onödigt fjäsk och brådskande med 
verksamhet. Men fast vi alla inse 
denna fara, så äro vi ovilliga att för
ändra vårt levnadssätt. 

Liksom passionerade spelare med 
korten i hand äro vi alltför fängs
lade av detta halsbrytande vågspel 
•med livet som insats för att oroa 
oss för följderna. Deslsutom fordras 
det mera mod för att ta livet lugnt 
i våra dagar än att brådska under 
en lugnare period. Det är lättare 
att låta sig ryckas med av hopen, 
än att kämpa emot strömmen och att 
välja fridens och glädjens ensliga 
stigar. 

"Den människa, som drives av 
sitt arbete eller sin ärelystnad att 
förbruka alltför mycket energi, är 
fallen för att leva på samma isätt 
under den tid, som hon bestämt att 
rekreera sig på", säger Birmingham 
Post." Även en hjärnans arbeta
re släpper ej ofta ur tankarna vå
ra mor mödrar s visdomsord om att 
"man bör arbeta, inte leka". 

Han har höstferier liksom förfä
derna. Han har därtill den moder
na "week-end", som är avsedd för 
nöje och vederkvickelse. Men han 
sköter sina nöjen med sainmia inten
siva energi som sitt övriga arbete. 

Den man, isom har lärt sig att ut
rätta mera mellan frukost och lunch 
än hans farfar åstadkom eller be
hövde åstadkomma på en vecka, blir 
nog inte tiill fredställd med det 
slags förströelse, som tillfredställde 
en tidigare generation. 

Han för mied isig det höga blod
tryck, som han ådragit sig genom 

överansträngning i sitt dagliga ar
bete. Den överdrivna stimulering-
en har blivit en vana, och hanis nö
jen måste vara stimulerande, om 
han skall ha någon användning för 
dem. Så hans fritid förvärrar det 
onda, som han ådragit sig i arbetet 
i stället för motsatsen, emedan den 
ej förskaffar honom någon verklig 
frihet. 

"Den modärne affärsmannen före
ställer sig, att när han drar sig till
baka en gång, så skola de pengar, 
han strävat för, kunna köpa honom 
lycka lika lätt som de kunna köpa 
honom en ny bil. Men när "han drar 
sig tillbaka, så finner han, aitt han 
förlorat förmågan att njuta av nå
gonting annat än arbete. Han har 
under så många år koncentrerat sig 
så uteslutande på sitt arbete, att 
han har förvandlats till en arbets
maskin, för vilken personlig lycka 
och personligt lugn äro omöjliga 
att erhålla, säger Yorkshire Post. 

"Lyckan ligger i ett sinnestill
stånd, som är i stånd att njuta av 
erfarenheter, som äro mål i och för 
sig själva — d. v. is. i stånd att upp
skatta absoluta värden — och dessa 
aboluta värden kunna endast åtnju
tas, när de redan finnas i själen. Ett 
liv, som är uteslutande ägnat åt jäk
tande, frambringar en karaktär, 
som till siiist ej har .smak för något 
annat än detta otil 1 f reds!s täll ande 
jäkt, isom aldrig leder till något an
nat än fortsatt jäktande. 

Botemedlet är helt säkert, att vi 
noga se till, att vi under våra dag
liga verksamhet ej förlora kontakten 
med allt vad vi kunna (betrakta söm 
absoluta värden. Det är endast ge
nom att ständigt söka komma i 'be
röring med 'dessa, som vi bliva och 
förbliva i stånd att finna vår lycka 
i demi". 

"Det finns .ingen möjlighet att 
fullständigt kunna slippa undan 
från tidens kraftspänning. Man 
kan ej vrida tillbaka visarna på ti
dens ur. Det anses som förräderi 
mot :sin tids ande att bestrida "fram
steget" i varje ny uppfinning, som 
kan öka hastigheten", säger Daily 
T elegraph. 

"Och ändå var det inte mycken 
mogen visdom i kinamannenis siluga 
anmärkning, då han när hans kamra
ter med klockan i hand ivrigt konsta
terade det faktum, att deras tåg 
kom in på stationen en minut före 
tiden, älskvärt sade: "Utmärkt! 
Men hur ska vi använda den minu
ten"? 

Det ligger i den mänskliga natu
ren att önska komma fram så fort 
som möjligt, men moralisterna veta 

.Kranfez. 
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bäst, vilken nytta vi ha av många 
av de minuter, isom vi lyckas vinna 
— från vad och till vad ändamål? 
Sanningen är, att människan gör 
underbara malskiner av allting utom 
av sitt eget kött och blod isom, åt
minstone för närvarande, äro utan
för hennes kontroll. 

Hon lyckas bättre med stål än 
med människokroppen, och hon vet 
ännu relativt litet om de orimligt 
små organismer i hennes blod, vilka 
om de bli för illa behandlade, kas
ta sig över den, som häbergerar 
dem, och förgöra henne. 

Det tjugonde århundradets män
niska, och, framför allt, dess över
människa, behöver, och om hon är 
klok, skaffar hon Isig det ock
så, en tillräcklig mängd med 
stilla stunder på avskilda platser, 
där det finns sval, djup skugga, 
och där biens Surrande söver henne 
till ro bland blommorna, där dag
rarnas lek bland boklöven "förvand
lar allt skapat till en grön tanke i 
en grön iskugga". 

Det bälsta beslut vi kunna fatta 
under 'dessa junidagar är att driva 
bort 'den feberaktiga orons onda 
genius från våra week-end-tillhåll 
och endast isträva efter ten sak — 
att bli lugna. 

Linoleum på alla golv, och där
till sådan, som passar samman med 
möbler, tapeter och gardiner; hur 
väsentligt förhöjer icke detta hem
mets trevnad. "Linopeters" är väl
sorterad. 

Jag vill att umgänget skall åter
föras inom sina naturliga gränser, 
att det islkall vara aftonrodnaden på 
en nyttig dag, att människans för
sta tanke iskall vara på hennes kall 
och först den andra på hennes nö
jen. 

Esaias Tegnér. • 

* 

Då I så häftigt isöken de flyktiga 
behagen av ett ansikte, vad är ert 
värde, att I iså litet kännen och be-
undren eharmerna hos en människo
själ? 

T. Thorild. 

Förlovar 

Ni Eder, så annon
sera det i 
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MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Oviljan. 
Det var skumt och stilla i salong

en, då de inträdde. Ridån hade 
just 'gått upp och de första repli
kerna vexlades på .scenen. Han hör
de prasslet av hennes klädning och 
kändte den svaga doft, som utström
made från hela hennes person. Log 
helt tillä för sig själv vid tanken 
på moderns frågande blick, då de 
lämnat den sena. middagen hemma 
för att hinna till teatern. Modern! 
Vad trodde hon om denna årslånga 
vänskap och dessa med långa mel
lanrum återkommande besök? Gif
tas? Eller något annat? En gång 
hade hon kanske önskat det, -men 
på senare år förstod han hur hon 
var glad och nöjd med att ha honom 
för sig själv. Sig själv! Tja! Hon 
troode ju det! 

Åren hade stillat hans oro. Kvin
nor hade kommit Och gått i 
hans liv — mest gått. Men den
na —• kvinnans vid hans sida, hon 
var ej en av alla de andra. Hon var 

en god kamrat. 
På iscenen talades också om kvin

nor — kvinnor och kärlek. Han 
hade ej följt med spelet, han hade 
låtit tankarna gå isina egna vägar. 
Kände nu trycket av en hand över sin 
— en hand som stal sig in i hans. 
Såg på henne från sidan. Tydligen 
var hon gripen, fångad av dramats 
gång och utveckling. Lilla kvinna. 

Lilla kvinnokamrat! 
Nej! Här var fråga om mer än 

så. Hans pulsar slogo nu i samnm 
takt som hennes. Hon var djärv, 
handen talade isitt dristiga »pra, 
den bad, iden tiggde. Nej! Ie e 

så! Var detta ansvar? Var detta 
lek? Kände själv hur han 'kom i 

uppror. En gång — kanske a 

de han tänkt på henne som mer äa 
kamrat, men nu! Detta passade 
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Som en i®an(ie fläkt swPte 

^ o-enom hans isinne. 
(füj®11 bück hade vexlats — ic-
$e 

l jjaide talats. Händerna 

*ett °«itt grei'P — spänningen 

• a d e .  
,ade man på iscenen? Ieke 

Ud hade haft något att säga ho-
(t!°r 

R|(],'ui gick ner. Applåderna 

linsen tändes. De applåde-
uàe. & 

De applåde-

...]va Händerna, de talande 
^ J måste sysselsättas, spän-
|l derna-

lösas. 

T I D N I N G  R N  A S  

«s lopa kaffet och drick 
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dricker den sedan dagligen 

Mnappnålsstinget 

«U 
nnes röst var klar och saklig, 

lon frågaide om hans tanke — 
k spelet —• spelet på iscenen. 

rade? Ord utan me-
itke om 
Vad 'han svaraaer wru uuau me-

Oviljan mot henne och mot 

jolies 
oberördhet' inför vad som fö-

%7t växte och steg inom honom. 
*3 

eä ansikte nu, hennes svepan-

biick gjorde honom osäker, oviss. 
ye han överdrivit? Var han icke 
^tionens herre. Lag hon åt ho-

;1 ? Vacklande, osäker, det var 
jö®r 

ä(j han nu var. 
Spelet förlorat. Nu eller aldrig! 

Aldrig ! Det bety dde mista henne 
gde som kamrat och kvinna. Skul
le lian lystra till den stämning av 

vilja, s°m nyss svallat genom ho-
vax det bättre hon gick. 

Hon fick Andra händer smö-
,0 sig in i hans — och samma nag-
irande ovilja växte då till gnagande 
guotan efter henne, som fått gå 
(•j-'att aldrig återkomma. 

Otto Wallon. 

Vaxduk på hyllor och skåp, bor
de vara varje husmors lösen. Kost
naden blir icke stor, om Ni vänder 
jr till "Linopeters", som har ett 
rikhaltigt lager. 

* 

Ej någon med isån lott är nöjd 
Men en och var med isått huvud 

A. Deshoulières. 

* 

I själen kan ingen plats förbliva 
tom; den tron som ej är upptagen 
av en ängel skall snart inkräktas 

Av ULLA BEIMEB. 

av en 
A. Vinet. 

Doktor Bergvall satt ännu efter 
slutad mottagning kvar vid sitt 
skrivbord och noterade sig något till 
minnes, då telefonen ringde. 

Han tog luren och sade sitt namn. 
Ett uttryck av överraskning och 

tilllredsställelse gled över hans mar
kerade ansikte. 

— Naturligtvis, sade han ut i 
mikrofonen, är du välkommen fast 
mottagningen är slut. Jag har in
genting för mig just nu. 

Sedan han ringt av, öppnade han 
dörren till undersökningsrummet, 
där sköterskan var sysselsatt med 
att ordna upp bland flaskor och skå
lar. 

— Syster, sade han, jag väntar 
konsul Wiman om några minuter. 
Släpp in honom med detsamma när 
han kommer. 

Doktor Bergvall såg sig eftersin
nande omkring i sitt rum och sköt 
därefter den stol där han brukade lå
ta patienterna ta plats, ur den grella 
dagern från det stora fönstret och 
över till andra sidan om skrivbordet, 
där ljuset föll mera dämpat. Den 
väntade skulle på intet sätt känna 
sig vara föremål för den ingående 
observation, som hans fall dock 
krävde. 

Den tillfredsställelse doktor Berg
vall kände anslöt sig i lika hög grad 
till hoppet att kunna ge en värderad 
vän den hjälp han behövde som till 
spänningen att söka lösa en gåta, vil
ken flera av hans kolleger icke lyc
kats tyda, den besynnerliga gåtan 
hur en frisk människa, full av vita
litet och i besittning av allt som gör 
livet rikt och lyckligt, utan påvisbar 
anledning plötsligt förfaller till den 
svåraste melankoli, förlorar intresset 
för sitt arbete och börjar leva ett en
störingsliv. Något liar bringat ho-
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nunnan. 
Av M AT ILDE SEBAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Sai 
tell. 

fflma sällskap som nu hade ej 
heller samläts vid Angiolina Cantel-

bår. Hon hade stilla slumrat 
111 en majafton vid ett fönster i det 
?a®la dystra palatset med sin ena 
S'-tiomskinliga hand på syster Ma-

huvud och sitt sista leende lör 
^orgio. Begravningen ha.de ägt 
JUra utan en enda gäst i det kalla 

Qrgkapellet med endast de allra 
^'maste släktingarne närvarande, 

ertigen, som blivit tio år äldre, 
grät 

älskl; 
stilla och undergivet över 

l 

ingsbarnet och den sista fläk-
r poesi, som flydde från hans 

lvis- Och Giorgio gav sig åter ut 

H av 
s. 

På resa till främmande land, den-
gång till Japan. Minnet av den 

nom fullständigt ur jämvikt, utan 
att dock någon vet vad det är, icke 
hans hustru, icke hans son, icke hans 
svärsöner, som äro delägare i det sto
ra affärsföretaget, icke hans vänner, 
ingen! 

Bergvall stryker sig eftertänksamt 
över pannan. Han tror sig kunna 
fastslå nästan på timmen tidpunkten 
för den oförklarliga förändringen. 

Ännu i slutet av augusti förra 
hösten var Wiman den gamle Wi
man. Man firade hans femtiofem-
årsdag med en ståtlig fest ute i den 
magnifika sommarvillan och jubila-
ren gjorde därvid intryck av en säll
synt lycklig, med hela sin tillvaro 
nöjd människa. 

Redan dagen därpå var han en 
annan betryckt, dyster, nästan apa
tisk. Det var som om en hand stru
kit bort glädjen ur hans liv, som om 
han plundrats på allt som hade värde 
för honom. Och dock hade så vitt 
man visste ingenting hänt 

I detta ögonblick hördes samta
lande röster ute i tamburen och i 
nästa öppnades dörren för konsul 
Wiman. Bergvall måste uppbjuda 
hela sin viljekraft för att dölja den 
bestörtning han kände, då han blic
kade in i detta härjade ansikte, som 
för mindre än ett år sedan utstrålat 
så mycken sundhet, lycka och har
moni. 

De båda männens, händer möttes i 
ett handslag, som för Bergvalls del 
var fast och hjärtligt. 

— Slå dig ner, sade han sedan de 
utbytt några ord till hälsning. Där 
har du en bekväm stol. Jag är ledig 
för eftermiddagen och vi kan ge oss 
god tid. A7ill du ha en cigarr? 

— Mitt ärende skall snart vara 
uträttat, sade den andre i nä
stan avvisande ton och strök 
med den magra handen över an
siktet, varje gång låtande den drö
ja över ögonen. Det är ingenting 
som fattas mig — jag vill bara, att 
du skall ge mig något att sova på. 
Man vill inte längre lämna mig det 
på andra håll — tillräckligt — jag 
erinrade mig dig och tänkte att du 
för gammal vänskaps skull 

— Naturligtvis skall jag hjälpa 
dig, förklarade Bergvall tillmötesgå
ende. Du sover dåligt? 

Nej, egentligen inte. Jag so
ver, men jag drömmer så mycket. 
Du skall ge mig något, så att jag 

slipper alla drömmar. 
Doktor Bergvall dröjde ett ögon

blick med svaret. 
— Nå, vi skall se till, sade han 

sedan raskt. Men vad drömmer du 

egentligen? 
Den tillfrågade tvekade och hans 

ansikte uttryckte den allra största 

olust. 

— Ah, allt möjligt otrevligt, sade 
han. Att jag står vid ett bråddjup 
och att någon knuffar ner mig — 
att det inte står rätt till med maten 
— att någon nattetid tassar fram till 
min säng. en hand höjes — useh! 

T tan att synas märka den talandes 
upphetsning sköt Bergvall i lugn 
ton in en fråga: 

— Vem är det? 
— Ingen särskild, svarade Wi

man kort och undvikande. Det kan 
vara den ene och det kan vara den 
andre. 

Med ett raskt beslut kastade dok
tor Bergvall om sin fälttågsplan. 
Han skulle gå rakt på saken utan 
alla smygvägar. 

— Jag skall ge dig något att sova 
på, som du skall bli nöjd med, men 
jag måste först se klarare. Du skall 
svara mig ärligt på en fråga. Du 
kan göra det utan fruktan. Jag är 
bunden av min tysthetsed som lä
kare; jag ger dig ytterligare min ed 
som vän. Säg mig tror du, att nå
gon står dig efter livet? 

Den sjuke ryckte till och reste sig 
till hälvten som till flykt men sjönk 
åter tillbaka i stolen. Hans huvud 
föll ned mot bröstet. 

— Nej, sade han tonlöst. Jag liar 
ingenting alls att frukta. Ingen skall 
kröka ett hår på mitt huvud, men 
— men jag är i vägen för någon! 
Vem vet jag inte. Det kan vara den 
ene och det kan vara den andre i min 
närmaste omgivning. Det är en löj
lig historia, en sådan som folk an
tagligen bara skulle skratta åt. Det 
hela gäller ett knappnålssting, ett 
sting genom en bit papper! Det är 
därför jag sitter här så eländig som 
du ser mig. — Nå, vad säger du? 
tillade han med ett bittert skratt. 

— Att du skall berätta mig allt 
vad du vet om saken, svarade läka
ren allvarligt. Det kan ligga rädd
ning i att få den uppklarad. 

Den sjuke skakade på huvudet: 
— Nej, sade han bestämt. Det är 

ohjälpligt. Men du har begärt att 
få historien mot sömnmedlet och jag 
går in på handeln. — Minns du min 
femtiofemårsdag ute i villan. Minns 
du den strålande festen och hur jag 
i ett tal övermodigt prisade mig 
själv lycklig, lycklig över att äga 
en ung hustru, som med sin kärlek 
förljuvade mitt liv, lycklig över att 
äga en god son och döttrar gifta 
med redliga män, lycklig över att 
äga trogna vänner. 

Den talande tystnade för att bli 
herre över sin stämma, i vilken en 
stark skälvning förnummits. Efter 
en stund fortsatte han: 

— Minns du hur någon sedan in
på natten kom att säga, att man al-
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drig skall tala högt om sin lycka, 
för då trollar djävulen bort den? 
Minns du hur detta påstående gav 
uppslag till ett ändlöst prat om all 
slags vidskepelse, och att någon sa', 
att man inom år och dag kan ta li
vet av en människa genom att stic
ka en knappnål i hennes porträtt 
just där hjärtat skulle sitta? 

Och vet du vad som hände mig 
sedan när gästerna hade gått och jag 
för ett ögonblick ensam dröjde kvar 
i balkongrummet? Jo, jag råkade 
stöta till min hustrus skrivbord, där 
hon har mitt porträtt stående. Det 
hela måtte ha varit slarvigt hopsatt, 
ty ramen och porträttet föllo isär. 
När jag skulle ordna till det igen, 
kände — kände jag en ojämnhet på 
porträttet — någon hade med en 
nål stuckit ett hål rakt i hjärtat! 

Du förstår väl, Herman, att jag 
inte tror, att man kan ta livet av 
en människa på det sättet. Men nål
stinget i porträttet förrådde för mig, 
att någon som hört historien, alltså 
någon av mina närmaste, någon av 
mina vänner önskade min död. Na
turligtvis trodde inte häller han eller 
hon på stingets dödande inverkan — 
det var en oöverlagd impulsiv hand
ling, en hemlig önskan som sökte 
sig utlösning i detta blixtsnabbt ut
delade mordiska sting. Du vet, att 
vi druckit mycket vin — en under
medveten ond tanke bubblade upp i 
någon vinhet hjärna och handlingen 
gjordes — det var en själ som blot

tade sig! 

Den sjuke talade med bruten röst: 
— Herman, för vem är det jag går 
i vägen? För min hustru? Älskar 
hon någon annan? Jag är så myc
ket äldre än hon. Eller för min son 
eller för någon av mina svärsöner? 
Eller för någon av mina vänner? 
Jag har misstänkt dem alla. Jag 
har försökt att fånga den skyldige, 
att få klarhet — förgäves 

Doktor Bergvall hade rest sig upp 
och stod nu bredvid den sjuke, på 
vars skuldra han lade sin hand. 

-— Det är jag som är den skyldi
ge, Erik, sade han med fast stämma. 
När du berättar historien, minns jag 
det alltsammans. Yi voro mycket 
riktigt heta av de många vinerna, 
och jag kom i rätt häftig dispyt med 
några av gästerna — jag tror att det 
var damer — om det där enfaldiga 
skrocket. De trodde blint och ville 
påstå, att jag också gjorde det<- fast 
jag inte ville vidkännas min svag
het. Just i detsamma föll min blick 
på ditt porträtt. — Så litet tror jag 
på det, utbrast jag, att jag sticker 
nålen i Eriks porträtt! — Och jag 
gjorde det! Det har inte en enda 
gång varit i mina tankar sedan. Nu 
berättar du det för mig, och jag 

minns — 
Den andre hade rest sig upp och 

lutade sig med händerna stödda på 
läkarens breda skuldror mot hans 
bröst. Hans kropp skakade som av 

snyftningar. 

En kvart senare stod doktor Berg-

Sidenhuset 
H. K. H. Kronprinsessans hovleverantör 

erbjuder 

största 

urval i 
Kaysers Silkc-Strumpor 

och 

S i i k E - l lnderkläder 

ljuva brud, som älskat honom så 
varmt, hade han snart skakat av 

sig. 
Vid Luigi Muscettolas jordfäst

ning hade heller ingen av Napolis 
adelsfamiljer varit närvarande. 
Han hade skjutit sig i hjärtat en 
natt vid utgåendet nr en spelhåla. 
Självmördare få ej begravas i vigd 
jord, man hade måst skriva till 
påven för att få tillstånd, och be
gravningen skedde om natten i 
tysthet och utan alla ceremonier. 

Till Maria Gulli-Pausanias bröl

lop med' Peppino Sannicandro var 
endast den sicilianska adeln inbju
den. Det hade firats i Palermo med 
en ofantlig pornp och ståt, alla tja-
narna klädda i tmedeltidsdräkter 
och musketörer, som gåvo salut vid 
brudparets återkomst till sitt slott 

utanför staden. 
Ett stort antal ur Napolis aristo

kratiska kretsar hade däremot sam-
M. » «ånad etteråt Så Etgem» 

Vargas d'Aragonas praktfulla Uk-
begängélse. Den livliga, bullersam
ma, sympatiska unga run mc 
dött i barnsäng efter att ha skan 
en arvinge åt husenA argas oc 

gona. Full av överflödande liv, 
som hon var, omätligt rik, älskande 
och älskad, hade döden varit tör 
henne endast någonting hemskt och 
förfärande. I feberyrseln slog hon 
armarne om halsen på Giulio och 
kramade honom, så att han var nä
ra att kvävas, ropade högt, att hon 
inte ville dö, att de av barmhärtig
het måste rädda henne, de som äl
skade henne. Men ingenting kunde 
göras, och hon dog i förtvivlan. 

Nu hade samma personer, kan
ske ännu flera av intresse for det 
ovanliga i ceremonien, samlats i 
Santa Olaras kyrka. På slaget 
elva inträdde novisen i kyrkan och 
gick igenom den i hela dess längd 
rakt fram till högaltaret. Hon var 
klädd i en lång klänning av vit bro
kad; över de kastanjebruna lockar
na hade hon en yvig vit slöja, vari 
även hela gestalten var insvept. 
Hon bar stora gnistrande diamant-
örhängen i de fina öronen, en dyr
bar bräsch vid halsen och ett lik
nande spänne vid skärpet. I hän
derna, betäckta med vita handskar, 
bar hon en bukett orangeblommor 
och en bönbok i vitt sammetsband. 

Hon var helt och hållet vit från 
huvud till fot, och vitt var det 
sköna unga ansiktet. Hon höll ögo
nen sänkta, nästan slutna, men mi
nen var ej stel och sträng, en över
jordisk frid var avspeglad i hennes 
drag. Frid — ej glädje. Hon ha
de plötsligt åldrats, syntes vara en 
annan. Läpparna voro fast slutna. 
Det såg ut, som om hon aldrig mer 
skulle kunna le, så allvarligt och 
orörligt var uttrycket i hennes an

sikte. 
Det uppstod ett mummel i kyr

kan, där hon gick fram, en kvinn
lig röst kallade henne milt, sorgset: 
"Eva, Eva, Eva", men hon vände 
sig ej ens utan fortsatte sin väg, 
som om ingenting kunde intressera 
henne mer. Efter henne kommo 
de båda faddrarna: prinsessan di 
Tricarico, en högättad, from dam 
med drottninglik hållning och ett 
ansikte, som blivit blekt genom sor
ger och bedjande; och hertiginnan 
della Mercede, en lång, mager span
joröka med tunna läppar och kol-
svarta ögon, rak och stolt. 

Då Eva kommit mitt för högal
taret, korsade hon sig och gjorde 

en djup nigning. Därpå gick hon 
fram till sin mor och kysste hennes 
hand men utan att omfamna henne. 
Hertiginnan sträckte fram ansiktet 
men drog sig strax tillbaka, som 
om hon ångrat sin avsikt. Novisen 
knäböjde mellan de båda faddrarne, 
och kardinal Ria.rio Sforza började 
läsa mässan långsamt med svag 
röst. Hans krafter voro nedsatta 
genom ålderdom och späkningar. 

Männen stodo där raka, orörliga 
med den stela och uttryckslösa mi
nen hos människor, som äro gripna 
av det högtidliga allvaret i en cere
moni men ej våga ge vika för sin 
rörelse. Endast en och annan gub
be, hertigen av Aragona, hertigen 
av Cantelmo, hertigen av Isernia, 
som nyss drabbats av sorg, vågade 
böja på huvudet. I deras hjärtan 
hade tron lotts av lidandet. 

Kvinnorna, som alla fallit på 
knä. bådo istället så mycket ivriga
re. de fruktade ej som männen att 
hängiva sig åt sina känslor och ha
de med iver begagnat sig av tillfäl
let att få vara med vid denna ena

stående andaktsstund. 
Tekla Brancaccio, den viljestarka 

och modiga själen, såg på Eva Mu-
scettola, böjde sitt huvud och bad. 
I striden med Maria di Miradois ha
de hennes järnvilja förskaffat hen
ne seger till sist. Spanjorskan ha
de rest till Barcelona, och Carlo 
Mottola hade beslutat sig för att 
gifta sig med Tekla, mot sin vilja, 
han brann ännu av sin gamla pas
sion. Om det än varit för Tekla 
en hårdvunnen, dyrköpt seger, iså 
hade hon dock segrat. Men Eva 
där framme vid högaltaret klädd i 
vitt som en brud med ett tänt ljus 
i ena handen, i den andra ett krusi-
fix av silver — hon hade nu lagt 
ifrån sig blommorna och bönboken 
— Eva, den goda, sköna Eva, ha
de förlorat, hon hade blivit beseg
rad. Och Tekla, som ej kände till 
Evas ödesdigra hemlighet men för
stod hennes smärta, bad ödmjukt 
för de besegrade som för de segran
de, för donna Maria som för sig 
själv, för den stackars Eva liksom 
för 'den okända, som förorsakat hen
ne en sådan sorg. 

Anna Doria hade kastat sig ner 
med armbågarna mot ryggstödet på 
en bänk och huvudet i händerna, 
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När Siri von Eäaen ingick äkten
skap med Strindberg, .skedde det 
efter en fullt juste skilsmässa från 
hennes förisltai man, kaptenen vid 
Svea Livgarde, 'baron Carl Gustaf 
Wrangel. Hur den unge dütaren 
införes i det Wrangellsika hemmet, 
den fina hjärtlighet och förståelse 
han möter där, den uppflammande 
kärleken mellan honom och den 
unga friherrinnan, till vilken han 
känner sig dragen genom en stark o. 
sällsam själarnas sympati, allt det
ta återfinnes såväl i En dåres för
svarstal som i Kanin Smirnoffs bok 
Strindbergs första hustru. 

En skilsmässa för en stor och ge
nomgripande kärleks skull borde ju 
icke synts märkvärdig för en iså 
väldig predikare av samvetsfrihe
ten som Strindberg. Men de efter
följande händelserna visa vilken rät-
1 in jig borgare han innerst inne var. 
Han lyckades aldrig riktigt frigöra 
sig från misstanken att han genom 
detta äktenskap fått skenet emot 
sig. Att han i det gästfria hjärte-
varma Wrangelska hemmet skulle 
ha spelat tjuvens roll, som rövat 
hustrun från vännen! Och samme 
man som på de mest lösa och inbil
lade grunder kastat de grövsta be
skyllningar mot andra, visade sig 
alltid utomordentligt sårbar, när det 
gällde eget anseende. Det var nu 
också fö rist och främst han, som 
till varje pris skulle rehabiliteras. 
Försvarsskriften blev En dåres för
svarstal och priset — hustrun. Och 
det är inför världen han gör Josefs-
bikten. Denna värld, som han för
aktar, men vars omdömen han dock 
fruktar till den grad, att han icke 
tvekar att till' denlsammas bespottel-
se och förakt utlämna sin egen 
hustru, mellan ' vilkens heder och 
fein egen en verklig man annars bru
kar sätta likhetstecken. Och det är 
här han överskrider den gräns, där 
även det meist förlåtande och för
stående hjärta icke längre kan förstå 

eller förlåta. 
Vad fru Strindberg fick utstå un

der delsisa skilsmässans och slitning
arnas år framgår med all tydlighet 
av en av Axel Lundegård berättad 
episod. Det var i Roskilde, där 
Strindberg gjort ett uppehåll under 
en resa till Köpenhamn ji anledning 
av en föreställning av Fadern på 
Casinoteatret. 

Diktaren plågades vid denna tid 
av föreställningen att hans hustru 
bedrog, honom. Lundegård utfrå
gades om de förmenta älskarna, 
men visste naturligtvis ingenting. 
Medan de sutto där och samspråka
de under middagen på hotellet kom 
plötsligt en ljushårig, högvuxen, ma-
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gerlagd dam följd av tre barn och 
en tjänarinna in i .det öde rummet. 
Strindberg gjorde icke en min, utan 
fortsatte att äta sin efterrätt, men 
Lundegård blev nyfiken och undra
de, vem damen kunde vara. — Det 
är min f. d. hustru, löd Strindbergs 
oväntade svar. Före detta! Till 
en främling på ett främmande ho
tell om den kvinna, som trofast och 
uppoffrande följt honom på hans 
planlösa relsor och sam var hans 
barns mor! 

Det var händelser liknande denna 
•som kommo Siri Strindbergs hjärta 
att "gå i baklås". Kärleken dog 
bit för bit sedan förtroende och hög
aktning förut slocknat. Han fann 
aldrig mera den nyckel som kunde 
öppna det. Och kanske han icke 
ville. Om han velat stodo många 
åris tid och rådrum honom till buds 
att framför allt återkalla den bok, 
som skapat så månget ont rykte 
kring hennes namn, och för vilkens 
skull hon under kommande år fick 
lida så mycket och så oförskyllt. 
Men priset var kanske för högt. 
Det hade kostat honom ett stycke 
av hans diktarauktoritet. Och iså 
var det lättare att bara "stryka över 
—• och gå vidare"! 

Försvaret har nu lagts i en an
nan mun. Det är en dotter som vitt
nar om isin mor. Men även ett barn 
som vittnar iom sina föräldrar. 
Takt fullt fint och behärskat har 
Karin Smirnoff löst den vanskliga 
uppgiften att fria modern utan att 
lälla fadern. Man förstår att de li
dit båda — mannen icke minst, som 
dock, trots allt, kände sig bunden 
vid denna sin första hustru som 
Prometheus vid klippan. 

Sälllsamt nog äkulle deras stor
miga och tragiska livssaga få sin (av
slutning samma vår, med endast någ
ra veckors mellanrum. Siri Strind
berg skördades först. När underrät
telsen om hennes bortgång nådde den 
(då redan dödssjuke Strindberg kläd
de han sig i våt halsduk "som till 
frack". Var det en gest? En gest 
lika tom, som de vita sidenbanden 
som fladdraide på den krans av lil
jor och lager, han skickat till sin 
första hustrus bår. 

S.—e L—w. 

]Madame Kathenne Ongley 

anlände den 18 'dennes till 'Gröte
borg och fortsatte omedelbart till 
Viisåmgsiö för att kvarstauna vid 
Ra ja Yoigasikolan därstädes under 
c:a 6 veckor. Från Sverige reser Ma
dame Tingley till Tyskland, Hol
land och England med någon tids 
vistelse i samtliga dessa länder. Re
san står i samband med Universella 
Broderskapssamfundets verksamhet. 
Madame Tingley är som bekant 
överhuvud för denna alla jordens 
länder omfattande teosofiska rörel
se. ' 

ftytt halvår ingår. 

Glöm ej att 

förnya 

prenumerationen ! 

jäktet t i l l  döds 

En stor amerikansk läkarekon-
gress har i dagarna hållits i Lon
don. Man har därvid uttalat, att 
vad mänskligheten lidei av och vad 
som utgör den största faran är det 
moderna livets ursinniga jäkt och 
allmänna överanisträ ngning. 

De engelska tidningarne ha upp
tagit denna text till utläggning. 
Bland de många intressanta och be-
aktansvärda inläggen återgiva vi 
några.. 

"Och om de kroppsliga sjukdo
mar, som 'komma av jäktande, äro 
allvarsamma", skriver Morning 
Post, "vad iskall man då säga om de 
själsliga och andliga " sjukdomar, 
som bli en följd av denna passion 
för att göra två saker och vara på 
två ställen på en gång? Vi ha ing
en tid att reflektera, och vad som 
är ändå betänkligare, vi ha ingen 
tid att drömma eller bedja. 

Vii gå i en ständig brådska med 
det résultat, att vi lida av nya (sjuk
domar, ej endast till kroppen utan 
även till själen. Det är ett stort fel. 
Vi äro ofta fallna för att förväxla 
onödigt fjäsk och brådskande med 
verksamhet. Men fast vi alla inse 
denna fara, så äro vi ovilliga att för
ändra vårt levnadssätt. 

Liksom passionerade spelare med 
korten i hand äro vi alltför fängs
lade av detta halsbrytande vågspel 
•med livet som insats för att oroa 
oss för följderna. Deslsutom fordras 
det mera mod för att ta livet lugnt 
i våra dagar än att brådska under 
en lugnare period. Det är lättare 
att låta sig ryckas med av hopen, 
än att kämpa emot strömmen och att 
välja fridens och glädjens ensliga 
stigar. 

"Den människa, som drives av 
sitt arbete eller sin ärelystnad att 
förbruka alltför mycket energi, är 
fallen för att leva på samma isätt 
under den tid, som hon bestämt att 
rekreera sig på", säger Birmingham 
Post." Även en hjärnans arbeta
re släpper ej ofta ur tankarna vå
ra mor mödrar s visdomsord om att 
"man bör arbeta, inte leka". 

Han har höstferier liksom förfä
derna. Han har därtill den moder
na "week-end", som är avsedd för 
nöje och vederkvickelse. Men han 
sköter sina nöjen med sainmia inten
siva energi som sitt övriga arbete. 

Den man, isom har lärt sig att ut
rätta mera mellan frukost och lunch 
än hans farfar åstadkom eller be
hövde åstadkomma på en vecka, blir 
nog inte tiill fredställd med det 
slags förströelse, som tillfredställde 
en tidigare generation. 

Han för mied isig det höga blod
tryck, som han ådragit sig genom 

överansträngning i sitt dagliga ar
bete. Den överdrivna stimulering-
en har blivit en vana, och hanis nö
jen måste vara stimulerande, om 
han skall ha någon användning för 
dem. Så hans fritid förvärrar det 
onda, som han ådragit sig i arbetet 
i stället för motsatsen, emedan den 
ej förskaffar honom någon verklig 
frihet. 

"Den modärne affärsmannen före
ställer sig, att när han drar sig till
baka en gång, så skola de pengar, 
han strävat för, kunna köpa honom 
lycka lika lätt som de kunna köpa 
honom en ny bil. Men när "han drar 
sig tillbaka, så finner han, aitt han 
förlorat förmågan att njuta av nå
gonting annat än arbete. Han har 
under så många år koncentrerat sig 
så uteslutande på sitt arbete, att 
han har förvandlats till en arbets
maskin, för vilken personlig lycka 
och personligt lugn äro omöjliga 
att erhålla, säger Yorkshire Post. 

"Lyckan ligger i ett sinnestill
stånd, som är i stånd att njuta av 
erfarenheter, som äro mål i och för 
sig själva — d. v. is. i stånd att upp
skatta absoluta värden — och dessa 
aboluta värden kunna endast åtnju
tas, när de redan finnas i själen. Ett 
liv, som är uteslutande ägnat åt jäk
tande, frambringar en karaktär, 
som till siiist ej har .smak för något 
annat än detta otil 1 f reds!s täll ande 
jäkt, isom aldrig leder till något an
nat än fortsatt jäktande. 

Botemedlet är helt säkert, att vi 
noga se till, att vi under våra dag
liga verksamhet ej förlora kontakten 
med allt vad vi kunna (betrakta söm 
absoluta värden. Det är endast ge
nom att ständigt söka komma i 'be
röring med 'dessa, som vi bliva och 
förbliva i stånd att finna vår lycka 
i demi". 

"Det finns .ingen möjlighet att 
fullständigt kunna slippa undan 
från tidens kraftspänning. Man 
kan ej vrida tillbaka visarna på ti
dens ur. Det anses som förräderi 
mot :sin tids ande att bestrida "fram
steget" i varje ny uppfinning, som 
kan öka hastigheten", säger Daily 
T elegraph. 

"Och ändå var det inte mycken 
mogen visdom i kinamannenis siluga 
anmärkning, då han när hans kamra
ter med klockan i hand ivrigt konsta
terade det faktum, att deras tåg 
kom in på stationen en minut före 
tiden, älskvärt sade: "Utmärkt! 
Men hur ska vi använda den minu
ten"? 

Det ligger i den mänskliga natu
ren att önska komma fram så fort 
som möjligt, men moralisterna veta 
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bäst, vilken nytta vi ha av många 
av de minuter, isom vi lyckas vinna 
— från vad och till vad ändamål? 
Sanningen är, att människan gör 
underbara malskiner av allting utom 
av sitt eget kött och blod isom, åt
minstone för närvarande, äro utan
för hennes kontroll. 

Hon lyckas bättre med stål än 
med människokroppen, och hon vet 
ännu relativt litet om de orimligt 
små organismer i hennes blod, vilka 
om de bli för illa behandlade, kas
ta sig över den, som häbergerar 
dem, och förgöra henne. 

Det tjugonde århundradets män
niska, och, framför allt, dess över
människa, behöver, och om hon är 
klok, skaffar hon Isig det ock
så, en tillräcklig mängd med 
stilla stunder på avskilda platser, 
där det finns sval, djup skugga, 
och där biens Surrande söver henne 
till ro bland blommorna, där dag
rarnas lek bland boklöven "förvand
lar allt skapat till en grön tanke i 
en grön iskugga". 

Det bälsta beslut vi kunna fatta 
under 'dessa junidagar är att driva 
bort 'den feberaktiga orons onda 
genius från våra week-end-tillhåll 
och endast isträva efter ten sak — 
att bli lugna. 

Linoleum på alla golv, och där
till sådan, som passar samman med 
möbler, tapeter och gardiner; hur 
väsentligt förhöjer icke detta hem
mets trevnad. "Linopeters" är väl
sorterad. 

Jag vill att umgänget skall åter
föras inom sina naturliga gränser, 
att det islkall vara aftonrodnaden på 
en nyttig dag, att människans för
sta tanke iskall vara på hennes kall 
och först den andra på hennes nö
jen. 

Esaias Tegnér. • 

* 

Då I så häftigt isöken de flyktiga 
behagen av ett ansikte, vad är ert 
värde, att I iså litet kännen och be-
undren eharmerna hos en människo
själ? 

T. Thorild. 

Förlovar 

Ni Eder, så annon
sera det i 
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MERKURTVÅLEN 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Oviljan. 
Det var skumt och stilla i salong

en, då de inträdde. Ridån hade 
just 'gått upp och de första repli
kerna vexlades på .scenen. Han hör
de prasslet av hennes klädning och 
kändte den svaga doft, som utström
made från hela hennes person. Log 
helt tillä för sig själv vid tanken 
på moderns frågande blick, då de 
lämnat den sena. middagen hemma 
för att hinna till teatern. Modern! 
Vad trodde hon om denna årslånga 
vänskap och dessa med långa mel
lanrum återkommande besök? Gif
tas? Eller något annat? En gång 
hade hon kanske önskat det, -men 
på senare år förstod han hur hon 
var glad och nöjd med att ha honom 
för sig själv. Sig själv! Tja! Hon 
troode ju det! 

Åren hade stillat hans oro. Kvin
nor hade kommit Och gått i 
hans liv — mest gått. Men den
na —• kvinnans vid hans sida, hon 
var ej en av alla de andra. Hon var 

en god kamrat. 
På iscenen talades också om kvin

nor — kvinnor och kärlek. Han 
hade ej följt med spelet, han hade 
låtit tankarna gå isina egna vägar. 
Kände nu trycket av en hand över sin 
— en hand som stal sig in i hans. 
Såg på henne från sidan. Tydligen 
var hon gripen, fångad av dramats 
gång och utveckling. Lilla kvinna. 

Lilla kvinnokamrat! 
Nej! Här var fråga om mer än 

så. Hans pulsar slogo nu i samnm 
takt som hennes. Hon var djärv, 
handen talade isitt dristiga »pra, 
den bad, iden tiggde. Nej! Ie e 

så! Var detta ansvar? Var detta 
lek? Kände själv hur han 'kom i 

uppror. En gång — kanske a 

de han tänkt på henne som mer äa 
kamrat, men nu! Detta passade 

VITA SKOR 
Säsongens modeller 
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SANDALER 
i rikt urval av alla 

storlekar 
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Som en i®an(ie fläkt swPte 

^ o-enom hans isinne. 
(füj®11 bück hade vexlats — ic-
$e 

l jjaide talats. Händerna 

*ett °«itt grei'P — spänningen 

• a d e .  
,ade man på iscenen? Ieke 

Ud hade haft något att säga ho-
(t!°r 

R|(],'ui gick ner. Applåderna 

linsen tändes. De applåde-
uàe. & 

De applåde-

...]va Händerna, de talande 
^ J måste sysselsättas, spän-
|l derna-

lösas. 

T I D N I N G  R N  A S  

«s lopa kaffet och drick 

CAJ» 
KAKAO 

/_ onmn alföipackpingar à lûOçrr. a500gr 
 ̂ 00 fullmogna knkaobonor - T; , '-"y'- JVLtnxiKMjnOT 

u.an OMMis au Darken éand.DamJjeUvkmjäéer 
som smakat CAP KAKAO 

dricker den sedan dagligen 

Mnappnålsstinget 

«U 
nnes röst var klar och saklig, 

lon frågaide om hans tanke — 
k spelet —• spelet på iscenen. 

rade? Ord utan me-
itke om 
Vad 'han svaraaer wru uuau me-

Oviljan mot henne och mot 

jolies 
oberördhet' inför vad som fö-

%7t växte och steg inom honom. 
*3 

eä ansikte nu, hennes svepan-

biick gjorde honom osäker, oviss. 
ye han överdrivit? Var han icke 
^tionens herre. Lag hon åt ho-

;1 ? Vacklande, osäker, det var 
jö®r 

ä(j han nu var. 
Spelet förlorat. Nu eller aldrig! 

Aldrig ! Det bety dde mista henne 
gde som kamrat och kvinna. Skul
le lian lystra till den stämning av 

vilja, s°m nyss svallat genom ho-
vax det bättre hon gick. 

Hon fick Andra händer smö-
,0 sig in i hans — och samma nag-
irande ovilja växte då till gnagande 
guotan efter henne, som fått gå 
(•j-'att aldrig återkomma. 

Otto Wallon. 

Vaxduk på hyllor och skåp, bor
de vara varje husmors lösen. Kost
naden blir icke stor, om Ni vänder 
jr till "Linopeters", som har ett 
rikhaltigt lager. 

* 

Ej någon med isån lott är nöjd 
Men en och var med isått huvud 

A. Deshoulières. 

* 

I själen kan ingen plats förbliva 
tom; den tron som ej är upptagen 
av en ängel skall snart inkräktas 

Av ULLA BEIMEB. 

av en 
A. Vinet. 

Doktor Bergvall satt ännu efter 
slutad mottagning kvar vid sitt 
skrivbord och noterade sig något till 
minnes, då telefonen ringde. 

Han tog luren och sade sitt namn. 
Ett uttryck av överraskning och 

tilllredsställelse gled över hans mar
kerade ansikte. 

— Naturligtvis, sade han ut i 
mikrofonen, är du välkommen fast 
mottagningen är slut. Jag har in
genting för mig just nu. 

Sedan han ringt av, öppnade han 
dörren till undersökningsrummet, 
där sköterskan var sysselsatt med 
att ordna upp bland flaskor och skå
lar. 

— Syster, sade han, jag väntar 
konsul Wiman om några minuter. 
Släpp in honom med detsamma när 
han kommer. 

Doktor Bergvall såg sig eftersin
nande omkring i sitt rum och sköt 
därefter den stol där han brukade lå
ta patienterna ta plats, ur den grella 
dagern från det stora fönstret och 
över till andra sidan om skrivbordet, 
där ljuset föll mera dämpat. Den 
väntade skulle på intet sätt känna 
sig vara föremål för den ingående 
observation, som hans fall dock 
krävde. 

Den tillfredsställelse doktor Berg
vall kände anslöt sig i lika hög grad 
till hoppet att kunna ge en värderad 
vän den hjälp han behövde som till 
spänningen att söka lösa en gåta, vil
ken flera av hans kolleger icke lyc
kats tyda, den besynnerliga gåtan 
hur en frisk människa, full av vita
litet och i besittning av allt som gör 
livet rikt och lyckligt, utan påvisbar 
anledning plötsligt förfaller till den 
svåraste melankoli, förlorar intresset 
för sitt arbete och börjar leva ett en
störingsliv. Något liar bringat ho-
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nunnan. 
Av M AT ILDE SEBAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Sai 
tell. 

fflma sällskap som nu hade ej 
heller samläts vid Angiolina Cantel-

bår. Hon hade stilla slumrat 
111 en majafton vid ett fönster i det 
?a®la dystra palatset med sin ena 
S'-tiomskinliga hand på syster Ma-

huvud och sitt sista leende lör 
^orgio. Begravningen ha.de ägt 
JUra utan en enda gäst i det kalla 

Qrgkapellet med endast de allra 
^'maste släktingarne närvarande, 

ertigen, som blivit tio år äldre, 
grät 

älskl; 
stilla och undergivet över 

l 

ingsbarnet och den sista fläk-
r poesi, som flydde från hans 

lvis- Och Giorgio gav sig åter ut 

H av 
s. 

På resa till främmande land, den-
gång till Japan. Minnet av den 

nom fullständigt ur jämvikt, utan 
att dock någon vet vad det är, icke 
hans hustru, icke hans son, icke hans 
svärsöner, som äro delägare i det sto
ra affärsföretaget, icke hans vänner, 
ingen! 

Bergvall stryker sig eftertänksamt 
över pannan. Han tror sig kunna 
fastslå nästan på timmen tidpunkten 
för den oförklarliga förändringen. 

Ännu i slutet av augusti förra 
hösten var Wiman den gamle Wi
man. Man firade hans femtiofem-
årsdag med en ståtlig fest ute i den 
magnifika sommarvillan och jubila-
ren gjorde därvid intryck av en säll
synt lycklig, med hela sin tillvaro 
nöjd människa. 

Redan dagen därpå var han en 
annan betryckt, dyster, nästan apa
tisk. Det var som om en hand stru
kit bort glädjen ur hans liv, som om 
han plundrats på allt som hade värde 
för honom. Och dock hade så vitt 
man visste ingenting hänt 

I detta ögonblick hördes samta
lande röster ute i tamburen och i 
nästa öppnades dörren för konsul 
Wiman. Bergvall måste uppbjuda 
hela sin viljekraft för att dölja den 
bestörtning han kände, då han blic
kade in i detta härjade ansikte, som 
för mindre än ett år sedan utstrålat 
så mycken sundhet, lycka och har
moni. 

De båda männens, händer möttes i 
ett handslag, som för Bergvalls del 
var fast och hjärtligt. 

— Slå dig ner, sade han sedan de 
utbytt några ord till hälsning. Där 
har du en bekväm stol. Jag är ledig 
för eftermiddagen och vi kan ge oss 
god tid. A7ill du ha en cigarr? 

— Mitt ärende skall snart vara 
uträttat, sade den andre i nä
stan avvisande ton och strök 
med den magra handen över an
siktet, varje gång låtande den drö
ja över ögonen. Det är ingenting 
som fattas mig — jag vill bara, att 
du skall ge mig något att sova på. 
Man vill inte längre lämna mig det 
på andra håll — tillräckligt — jag 
erinrade mig dig och tänkte att du 
för gammal vänskaps skull 

— Naturligtvis skall jag hjälpa 
dig, förklarade Bergvall tillmötesgå
ende. Du sover dåligt? 

Nej, egentligen inte. Jag so
ver, men jag drömmer så mycket. 
Du skall ge mig något, så att jag 

slipper alla drömmar. 
Doktor Bergvall dröjde ett ögon

blick med svaret. 
— Nå, vi skall se till, sade han 

sedan raskt. Men vad drömmer du 

egentligen? 
Den tillfrågade tvekade och hans 

ansikte uttryckte den allra största 

olust. 

— Ah, allt möjligt otrevligt, sade 
han. Att jag står vid ett bråddjup 
och att någon knuffar ner mig — 
att det inte står rätt till med maten 
— att någon nattetid tassar fram till 
min säng. en hand höjes — useh! 

T tan att synas märka den talandes 
upphetsning sköt Bergvall i lugn 
ton in en fråga: 

— Vem är det? 
— Ingen särskild, svarade Wi

man kort och undvikande. Det kan 
vara den ene och det kan vara den 
andre. 

Med ett raskt beslut kastade dok
tor Bergvall om sin fälttågsplan. 
Han skulle gå rakt på saken utan 
alla smygvägar. 

— Jag skall ge dig något att sova 
på, som du skall bli nöjd med, men 
jag måste först se klarare. Du skall 
svara mig ärligt på en fråga. Du 
kan göra det utan fruktan. Jag är 
bunden av min tysthetsed som lä
kare; jag ger dig ytterligare min ed 
som vän. Säg mig tror du, att nå
gon står dig efter livet? 

Den sjuke ryckte till och reste sig 
till hälvten som till flykt men sjönk 
åter tillbaka i stolen. Hans huvud 
föll ned mot bröstet. 

— Nej, sade han tonlöst. Jag liar 
ingenting alls att frukta. Ingen skall 
kröka ett hår på mitt huvud, men 
— men jag är i vägen för någon! 
Vem vet jag inte. Det kan vara den 
ene och det kan vara den andre i min 
närmaste omgivning. Det är en löj
lig historia, en sådan som folk an
tagligen bara skulle skratta åt. Det 
hela gäller ett knappnålssting, ett 
sting genom en bit papper! Det är 
därför jag sitter här så eländig som 
du ser mig. — Nå, vad säger du? 
tillade han med ett bittert skratt. 

— Att du skall berätta mig allt 
vad du vet om saken, svarade läka
ren allvarligt. Det kan ligga rädd
ning i att få den uppklarad. 

Den sjuke skakade på huvudet: 
— Nej, sade han bestämt. Det är 

ohjälpligt. Men du har begärt att 
få historien mot sömnmedlet och jag 
går in på handeln. — Minns du min 
femtiofemårsdag ute i villan. Minns 
du den strålande festen och hur jag 
i ett tal övermodigt prisade mig 
själv lycklig, lycklig över att äga 
en ung hustru, som med sin kärlek 
förljuvade mitt liv, lycklig över att 
äga en god son och döttrar gifta 
med redliga män, lycklig över att 
äga trogna vänner. 

Den talande tystnade för att bli 
herre över sin stämma, i vilken en 
stark skälvning förnummits. Efter 
en stund fortsatte han: 

— Minns du hur någon sedan in
på natten kom att säga, att man al-
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drig skall tala högt om sin lycka, 
för då trollar djävulen bort den? 
Minns du hur detta påstående gav 
uppslag till ett ändlöst prat om all 
slags vidskepelse, och att någon sa', 
att man inom år och dag kan ta li
vet av en människa genom att stic
ka en knappnål i hennes porträtt 
just där hjärtat skulle sitta? 

Och vet du vad som hände mig 
sedan när gästerna hade gått och jag 
för ett ögonblick ensam dröjde kvar 
i balkongrummet? Jo, jag råkade 
stöta till min hustrus skrivbord, där 
hon har mitt porträtt stående. Det 
hela måtte ha varit slarvigt hopsatt, 
ty ramen och porträttet föllo isär. 
När jag skulle ordna till det igen, 
kände — kände jag en ojämnhet på 
porträttet — någon hade med en 
nål stuckit ett hål rakt i hjärtat! 

Du förstår väl, Herman, att jag 
inte tror, att man kan ta livet av 
en människa på det sättet. Men nål
stinget i porträttet förrådde för mig, 
att någon som hört historien, alltså 
någon av mina närmaste, någon av 
mina vänner önskade min död. Na
turligtvis trodde inte häller han eller 
hon på stingets dödande inverkan — 
det var en oöverlagd impulsiv hand
ling, en hemlig önskan som sökte 
sig utlösning i detta blixtsnabbt ut
delade mordiska sting. Du vet, att 
vi druckit mycket vin — en under
medveten ond tanke bubblade upp i 
någon vinhet hjärna och handlingen 
gjordes — det var en själ som blot

tade sig! 

Den sjuke talade med bruten röst: 
— Herman, för vem är det jag går 
i vägen? För min hustru? Älskar 
hon någon annan? Jag är så myc
ket äldre än hon. Eller för min son 
eller för någon av mina svärsöner? 
Eller för någon av mina vänner? 
Jag har misstänkt dem alla. Jag 
har försökt att fånga den skyldige, 
att få klarhet — förgäves 

Doktor Bergvall hade rest sig upp 
och stod nu bredvid den sjuke, på 
vars skuldra han lade sin hand. 

-— Det är jag som är den skyldi
ge, Erik, sade han med fast stämma. 
När du berättar historien, minns jag 
det alltsammans. Yi voro mycket 
riktigt heta av de många vinerna, 
och jag kom i rätt häftig dispyt med 
några av gästerna — jag tror att det 
var damer — om det där enfaldiga 
skrocket. De trodde blint och ville 
påstå, att jag också gjorde det<- fast 
jag inte ville vidkännas min svag
het. Just i detsamma föll min blick 
på ditt porträtt. — Så litet tror jag 
på det, utbrast jag, att jag sticker 
nålen i Eriks porträtt! — Och jag 
gjorde det! Det har inte en enda 
gång varit i mina tankar sedan. Nu 
berättar du det för mig, och jag 

minns — 
Den andre hade rest sig upp och 

lutade sig med händerna stödda på 
läkarens breda skuldror mot hans 
bröst. Hans kropp skakade som av 

snyftningar. 

En kvart senare stod doktor Berg-

Sidenhuset 
H. K. H. Kronprinsessans hovleverantör 

erbjuder 

största 

urval i 
Kaysers Silkc-Strumpor 

och 

S i i k E - l lnderkläder 

ljuva brud, som älskat honom så 
varmt, hade han snart skakat av 

sig. 
Vid Luigi Muscettolas jordfäst

ning hade heller ingen av Napolis 
adelsfamiljer varit närvarande. 
Han hade skjutit sig i hjärtat en 
natt vid utgåendet nr en spelhåla. 
Självmördare få ej begravas i vigd 
jord, man hade måst skriva till 
påven för att få tillstånd, och be
gravningen skedde om natten i 
tysthet och utan alla ceremonier. 

Till Maria Gulli-Pausanias bröl

lop med' Peppino Sannicandro var 
endast den sicilianska adeln inbju
den. Det hade firats i Palermo med 
en ofantlig pornp och ståt, alla tja-
narna klädda i tmedeltidsdräkter 
och musketörer, som gåvo salut vid 
brudparets återkomst till sitt slott 

utanför staden. 
Ett stort antal ur Napolis aristo

kratiska kretsar hade däremot sam-
M. » «ånad etteråt Så Etgem» 

Vargas d'Aragonas praktfulla Uk-
begängélse. Den livliga, bullersam
ma, sympatiska unga run mc 
dött i barnsäng efter att ha skan 
en arvinge åt husenA argas oc 

gona. Full av överflödande liv, 
som hon var, omätligt rik, älskande 
och älskad, hade döden varit tör 
henne endast någonting hemskt och 
förfärande. I feberyrseln slog hon 
armarne om halsen på Giulio och 
kramade honom, så att han var nä
ra att kvävas, ropade högt, att hon 
inte ville dö, att de av barmhärtig
het måste rädda henne, de som äl
skade henne. Men ingenting kunde 
göras, och hon dog i förtvivlan. 

Nu hade samma personer, kan
ske ännu flera av intresse for det 
ovanliga i ceremonien, samlats i 
Santa Olaras kyrka. På slaget 
elva inträdde novisen i kyrkan och 
gick igenom den i hela dess längd 
rakt fram till högaltaret. Hon var 
klädd i en lång klänning av vit bro
kad; över de kastanjebruna lockar
na hade hon en yvig vit slöja, vari 
även hela gestalten var insvept. 
Hon bar stora gnistrande diamant-
örhängen i de fina öronen, en dyr
bar bräsch vid halsen och ett lik
nande spänne vid skärpet. I hän
derna, betäckta med vita handskar, 
bar hon en bukett orangeblommor 
och en bönbok i vitt sammetsband. 

Hon var helt och hållet vit från 
huvud till fot, och vitt var det 
sköna unga ansiktet. Hon höll ögo
nen sänkta, nästan slutna, men mi
nen var ej stel och sträng, en över
jordisk frid var avspeglad i hennes 
drag. Frid — ej glädje. Hon ha
de plötsligt åldrats, syntes vara en 
annan. Läpparna voro fast slutna. 
Det såg ut, som om hon aldrig mer 
skulle kunna le, så allvarligt och 
orörligt var uttrycket i hennes an

sikte. 
Det uppstod ett mummel i kyr

kan, där hon gick fram, en kvinn
lig röst kallade henne milt, sorgset: 
"Eva, Eva, Eva", men hon vände 
sig ej ens utan fortsatte sin väg, 
som om ingenting kunde intressera 
henne mer. Efter henne kommo 
de båda faddrarna: prinsessan di 
Tricarico, en högättad, from dam 
med drottninglik hållning och ett 
ansikte, som blivit blekt genom sor
ger och bedjande; och hertiginnan 
della Mercede, en lång, mager span
joröka med tunna läppar och kol-
svarta ögon, rak och stolt. 

Då Eva kommit mitt för högal
taret, korsade hon sig och gjorde 

en djup nigning. Därpå gick hon 
fram till sin mor och kysste hennes 
hand men utan att omfamna henne. 
Hertiginnan sträckte fram ansiktet 
men drog sig strax tillbaka, som 
om hon ångrat sin avsikt. Novisen 
knäböjde mellan de båda faddrarne, 
och kardinal Ria.rio Sforza började 
läsa mässan långsamt med svag 
röst. Hans krafter voro nedsatta 
genom ålderdom och späkningar. 

Männen stodo där raka, orörliga 
med den stela och uttryckslösa mi
nen hos människor, som äro gripna 
av det högtidliga allvaret i en cere
moni men ej våga ge vika för sin 
rörelse. Endast en och annan gub
be, hertigen av Aragona, hertigen 
av Cantelmo, hertigen av Isernia, 
som nyss drabbats av sorg, vågade 
böja på huvudet. I deras hjärtan 
hade tron lotts av lidandet. 

Kvinnorna, som alla fallit på 
knä. bådo istället så mycket ivriga
re. de fruktade ej som männen att 
hängiva sig åt sina känslor och ha
de med iver begagnat sig av tillfäl
let att få vara med vid denna ena

stående andaktsstund. 
Tekla Brancaccio, den viljestarka 

och modiga själen, såg på Eva Mu-
scettola, böjde sitt huvud och bad. 
I striden med Maria di Miradois ha
de hennes järnvilja förskaffat hen
ne seger till sist. Spanjorskan ha
de rest till Barcelona, och Carlo 
Mottola hade beslutat sig för att 
gifta sig med Tekla, mot sin vilja, 
han brann ännu av sin gamla pas
sion. Om det än varit för Tekla 
en hårdvunnen, dyrköpt seger, iså 
hade hon dock segrat. Men Eva 
där framme vid högaltaret klädd i 
vitt som en brud med ett tänt ljus 
i ena handen, i den andra ett krusi-
fix av silver — hon hade nu lagt 
ifrån sig blommorna och bönboken 
— Eva, den goda, sköna Eva, ha
de förlorat, hon hade blivit beseg
rad. Och Tekla, som ej kände till 
Evas ödesdigra hemlighet men för
stod hennes smärta, bad ödmjukt 
för de besegrade som för de segran
de, för donna Maria som för sig 
själv, för den stackars Eva liksom 
för 'den okända, som förorsakat hen
ne en sådan sorg. 

Anna Doria hade kastat sig ner 
med armbågarna mot ryggstödet på 
en bänk och huvudet i händerna, 
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vall vid fönstret och följde med blic
ken konsul Wiman, som nyss läm
nat honom och nu sneddade över den 
öppna planteringen där nere. Han 
var oigenkänlig. Hans hållning var 
upprätt, gången rask, och halvvägs 
över planen vände han sig om och 
sände med glädjestrålande ansikte 
ännu en hälsning upp till vännen i 
fönstret. 

Doktor Bergvall vände sig inåt 
rummet och trummade en marsch på 
skrivbordsskivan. — Hädanefter 
skall Erik sova gott utan sömnme
del, mumlade han för sig själv, men 
bra intressant skulle det vara att 
veta vem det var som stack honom 
i hjärtat. 

JVKdeommar. 
Jag fick ett brev, vari en mening 

löd iså här: "Du kommer väl som 
vanligt och tillbringar midsomma
ren ho:s oss"? Brevet var från go
da vänner som ha en villa i skär
gården och hois vilka jag, sedan 
många år tillbaka, gästat varje mid
sommar. — Ja, tänkte jag, som van
ligt vill jag komma,, som vanligt 
vill jag insupa det vackira, som jag 
alltid får till livis där på den lilla 
ön. 

Jag minnis särskilt en vacker 
vanm midsommar därute, som mer 
än någon annan grott sig fast ii min
net. 

Vi hade ätit middag ute på deras 
istora glasveranda, druckit kaffe, 
dukat ute på gräsmattan, varest vi 
sedan länge suttit kvar i maklig ro. 
Så kommer familjens enda barn, en 
flicka 10 år gammal, och påminner 
om, att det är tid att gå och dansa 
kring majstången. 

Badartiklar-^ 
Badmössor 

färger, nyaste alla 
1er .. 

model-
fr. O50 

l75 

75 

Baddräkter 
stor sortering 

Badbyxor , 0 
Badhanddukar ... „ 07° 

Badlakan 525 

Badfrotté 
84 cm. bred, 
mönster, för 
Badlakan 

nyinkomna 
Badrockar, 

mtr 

Badkappor 
,T° 

1800 

Carl Johnsson's 
Kungstorget. 

Vi hämta några ytterkläder och 
troppa sakta av mot det vanliga 
gamla stallet. 

Framför oss ligger havsfjorden, 
vågorna gå höga, ty vinden blåser 
friskt, men himmelen är klarblå 
och solen skiner brännande het. På 
stranden, en stor jämn gräsplan, är 
majstången rest. Hög och ståtlig 
vajar den för vinden och från dess 
topp synes den blågula duken fladd
ra. 

Berg och backar äro kantade med 
brokiga och ljufiklädda människo
skaror. Här ha unga oeh gamla, 
åldringar och barn samlats, för att 
se eller deltaga i dansen kring maj
stången. 

Efter en liten stund dra'r spel
mannen den första låten på drag
spelet och en gammal känd folkme
lodi ljuder över nejden. Allais ögon 
lysa upp, det spritter i benen, ingen 
kan sitta stilla. Snart vimlar den 
stora gräsplanen av dansande ung
dom. Jag sitter och ser på. Det 
är iså underligt. I dag se alla så 
glada ut. Det är som om alla sor
ger vore bortblåsta. Vart jag vän
der mitt öga möter mig blott glada 
ansikten. Vilken kläm och vilken 
hurtighet över de dansande! — Hur 
olika att se samma människor dansa 

en danssalong. Här är all stelhet 
och alla ceremonier försvunna. Här 
äro alla jazzkläder och jazzdanser 
bortlagda. Här är det den svenska 
ungdomen som man ser. Solbrända 
ynglingar utan krage, med vita 
byxor och skor, svänga så käckt 
omkring med sina vitklädda flickor. 
— På några meters avstånd dansa 
mammorna omkring med sina små, 
och om takten ej är så säker är 
glädjen så mycket större. 

Här och där ha bildats små grup
per av icke dansande och nära mig 
sitta några gamla gubbar inbegrip
na i ett livligt samtal, under det de 
suga på sina kära och oumbärliga 
pipor. Jag har ej hört vad de ta
lat om, men kan ej undgå att höra, 
då en av dem utbrister: "Tänk, att 
det är så längesen! Ja, ja, ti
den går så fort". Säkerligen är 
det många glada minnen och mid-
sommarvakor, som nu rullas upp 
för dem och som åter bliva levande 
och verkliga. 

Jag tänkte på vad de hade sagt, 
att det går så fort och plötsligt 
rann det mig i minnet ord som jag 
hörde som liten, men då ej förstod: 
"Vacker och kort som en midsom
marnatt". Vilken träffande jämfö
relse. Hur tort flyr ej en vacker 
sådan. —- Snart nog vittnade den 
uppgående solen om, att en ny dag-
var i annalkande. Denna midsom
marafton hade försvunnit lik de an
dra. En. efter annan hade lämnat 
samlingsplatsen, för att gå hem och 
sova eller för att arm i arm med 
sin käraste på någon annan plats 
invänta soluppgången. — — 

Jag stod ensam uppe på en bergs
kulle och såg ut över havet. Det 
var så underbart vackert i denna 
tidiga timma. Sä långt mitt öga 
nådde kunde jag endast se den släta 

<L 

Kafferep. 

Som Kaffetåren clen bästa är 
av alla jordiska drycker 
och ung och gammal är lika kär 
trots alla kvinnornas nycker, 
så är ock VIKING oss allra kärast 
och iblamd damerna populärast, 
ty ingen glans 
går upp mot hans. 

V I K I N G  U G N S V Ä R T A  
är lika efterfrågad som Viking 
skokläm. Samma vetenskapliga 
noggrannhet vid sammansätt
ningen och omsorg vid urvalet av 
gedigna råvaror gör Viking ugn
svärta lika effektiv för sitt ända
mål som Viking skokräm för sitt. 

vattenytan, som tycktes förena sag 
med den klara sommarhimeln. Likt 
ett matt eldsken kastade solen sina 
röda strålar ooh förlamade tavlan 
ett sagolikt utseende. Jag kände mig 
gripen, rörd och tacksam av det sto
ra och underbara i naturen mot vil
ket vi intet förmå eliter kunna göra 
annat än betrakta med Isitilla vörd
nad och mottaga såsom ett dyrbart 
lån, dä det bliver oss givet — huru 
länge är ovisst. 

Snart skall också denna, nu in
stundande, midsommar vara förbi, 
men mången kanske hela sitt liv 
skall bevara den som ett vackert 
minne. 

Därför, välkommen, kära midsom
marhelg, du som utgör ett välgöran
de avbrott i vardagslivet och som 
oemotståndligt drager oss bort från 
storstadens dammiga gator och ba-
ci 11 fy lida luft — ut i Guds 
sköna och hälsosamma natur. 

Zita. 

Härmed en insänd historia så 
gammal, att, den kanske verkar ny! 

Kunden: — Jag skulle ha några 
meter Lars-Erik. 

Affärsdamen: — ???!!! 
Kunden: —• Ja, det var ett dub

belt karlnamn på tyget! 
Affärsdamen: — Ahh! ! ! Perkal! 

Den nervösa resenären: — Är 
det här det tåget som jag skall ta 
till Malmö? 

Den lugne stationskarlen: — Nej, 
det behöver inte frun besvära sig 
med. Det går dit av sej 

Nyutkomna böcker. 
De s. k. konversationslexikonens 

fängslande förmåga har hittills varit 
fullständigt dold för den övervä
gande delen av kvinnovärlden. 

En ändring torde under den se
naste tiden ha inträtt härutinnan, 
och äran därför kan den modärna 
"ordflätan" tillskriva sig. När det 
gällt att ifylla flätans vita kvadra
ter med bokstäver, som sammanlag
da giva de sökta orden, ha de 
kvinnliga lösarne nämligen ofta 
varit nödsakade att taga sin till
flykt till de encyklopediska verken, 
dessa digra bokluntor som kort 
koncist och sakkunnigt Svara på alla 
frågor som -röra mänskligt vetande. 
Och det har kanske inte sällan hänt 
att vederbörande lämnat den intres
santa ordflätan för den hundra 
gånger intressantare lektyr som den 
stora .uppslagsboken erbjuder. 

Ett fel med dessa verk har varit 
deras dyrhet; priset har i regel 
sprungit upp till många hundra kro
nor. Nu är den sorgen släckt, se-
dam Lindbladska förlaget i Uppsala 

PATENTERADF 

H- AVïlE G HYjt 
Sparatid- spara bränsle" 
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EKSTRÖMS „ 
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On.Ee/lO KEM.-TEKN. FAORIIC 
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påbörjade utgivandet av ett nytt 
uppslagsverk Lindblads lexikon, 
som genom en del uteslutningar och 
förkortningar kunnat åsättals ett 
för de allra flesta överkomligt pris, 
c:a 55 kr. för oinbundet och 75 kr. 
för inbundet exemplar. Sidantalet 
blir c:a 3,200. Arbetet, som kom
mer att förses med talrika illustra
tioner, har fått de bästa omnäm
nanden av fackmän på olika områ
den vilka haft tillfälle att i korrek
tur se den hittills uppsatta texten. 
Utgivandet sker i häften à 1 kr. 
för att underlätta förvärvandet 
verket. 

Olofs minne. 
Göteborgs vanföreanstalts som

marhem Olofs minne firar den 26 
juni tjugofemårsjubileum. 

Hemmet bär namn efter fram
lidne doktor Olof Carlander, som 
var varmt intresserad av Vanföre
anstaltens välsignelsebringande verk
samhet, och på vars tillskyndan 
den fond bildades, med hjälp av vil
ken sommarhemmet kommit till. 

Kontorschefen vid Vanföreanstal
ten fröken Virginia Raymond berät
tar för oss, att hemmet är inrymt 
i en egen fastighet på Hjuvik i skär
gården, en timmes ångbåtsresa från 
Göteborg. Den präktiga byggna
den ligger omsluten av planteringar 
med en trädgårdsanläggning samt 
helt nära havet, där den lätttill
gängliga stranden och de salta böl
jorna locka hemmets skyddslingar 
till stärkande hälsogi vande bad. 

Man förstår vad vistelsen härute 
i det fria med sol och hav och le
kande sommarvindar skall betyda 
för dessa arma, ofta lidande av all
män ohälsa och samtidigt tryckta 
under bördan av ett lyte, som icke 
blott svårt handicapar dem i kam
pen för utkomsten utan även undan
håller dem så många av livets lyc
komöjligheter. De som gynnas med 
vistelse här ute äro de som bäst be
höva det, huvudsakligen eleverna 
från Göteborg, från storstaden. 

Glöm ej 
bL": A:Lt ̂ 17?' 

. Vid inköp av minst 6 askar 
mngar lemnas 10 " • r 

m. m. 
sillinläc. 

varor garanteras. rabatt' "^ör pri^ 
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ett ungdomsmöte. 
Västergötlands tjugoförsta ung

domsmöte hålles å Lunnelid, Lid
köping, midsommardagarne (den 23 
och 24 juni). Programmet är rik
haltigt och synnerligen väl samman
satt : sånglekar omkring majstång
en, spelmanstävlan, unison sång, 
violinkonsert, ett flertal föredrag, 
f ril u ftsteater föreställ n i nga.r "V ärm-
länningarne" och "Timmerflottare" 
under regi av förste regissören vid1 

Dramatiska teatern Gustaf Linden. 
På midsommardagen hålles ung-

Lindholm. I„tre»,r<lde , > 

hälla narmare upplys er~ 

hänvändelse till VngdomsniötlsT 
ra, adr. Lidkö™" ™ J~ opiing. 

BREVLÅDA. 
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fl;o 26. 5;te årg. 

Ä R A D E  D A M E R !  
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för en herre är en 

WILKEHATT 
Kr. 18,50 och 10, 

28 Juni 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» 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. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. >/2 år Kr. 3: 50. 'I* år Kr. 2: —. 

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

påpekande av 
Nyfiken. Edert 

tryckfelen i förra numret unm«V 
kade djupt korrekturläiserskan som 
skyllde pa den starka värmen' F 
särskilda fråga angående Stilla W 
vets hohga kust 'besvarais härmed-
Nej detta underbara "haliV 
icke i stället för "farliga", 
är härlig. Kusten 

INNEHALL. 
L;tlandskrönika i sammandrag 
sjär stjärnorna blänka. Dikt av Ruth 

Bogren. 
Hundra lyckliga. Av Crayon. 
Signé Kotthoff. Av Hilda Sachs. 
Trafikkultur. Av Ragna Peters. 

Här och Där. 
Fåfänglighet och jagande efter vind.» 

Av I. D. 
De långa fingrarnes folk. Av Lilly 

Wall.ner, 
Nunnan. Roman av Matilde Serao. 
Och sedan? Av Elin Éilertz. 

NORDISKA 

STOCKHOLM MALMÖ G O T E B O R G  
1 2 1  A V D E L N I N G S K O N T O R  

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 förvaltning. 

SWALANDERS 
* KAFFE * 

KUNGSGAT. 17. tel 3658 H0DSGAT.13.TEL 5167. | 
JtaZARAUMCf 132-133 N/LS ERH'SONSOAT. 25 J 

J .L. Någon,städes på kontinen
ten men den exakta adressen veta 
vi icke för ögonblicket. 

S. B., B. H., Miami. Vi tank» 
men måste avböja. 

En ropandes röst. Vi måste be er 
ropa på annat håll. 

E. H. Fordringarne? Att vara 
något av betydenhet eller att ha 
åstadkommit något över det vanliga. 

B. B. Giiv ess betänketid! Tan-' 
ken är tilltalande men den språklig» 
dräkten ej den bästa. Närmare på
pekanden brevledes med förslag til 
omläggning. 

Sexton år. Det är icke något oi 
i att försöka, men vid <så unga à 
måste man vara grön. Och ert opu 
hade denna naturliga färg. Bättr.] 
lycka om tio. år! 

UtlandsKrönika 
i sammandrag. 

Hotell & Pensionat 

Clara Johansson 
Kungsgatan 51, Stockholm. 

Ljusa hemtrevliga rum. Moderuta priser. 
Förstklassigt! Centralt! 

Rikstel. 13554. Norr 2424 
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Hansson & Silfverstrand 
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gripen av ett häftigt anfall av me
lankoli, och bad med rosenkransen 
tryckt mot läpparna, Detta Evas 
försakande av livet, detta lösslitan
de från alla mänskliga band, perso
ner och känslor, denna självvalda 
död av en kristen, som ryggar till
baka för ett självmord, fasar för 
världen och endast% i Gud finner 
ro för sin själ, allt detta kom henne 
att känna, som om också hennes 
eget liv vore slut. Det tycktes hen
ne,som om det -för henne själv, An
na Doria, över trettio år, utan skön
het utan kärlek ,utan hopp, utan 
framtid, ej funnes någon annan ut
väg än att stänga in sig i ett klo
ster. 

Med sänkt huvud fördjupad i ett 
smärtsamt grubbel, satt Giovanella 
Sersale. Hon vågade ej bedja, hen
nes isjäl var besudlad av synd, hon 
älskade synden, hon hade ej mod 
att slita lös sig från synden, hon 
var ej värd att bedja, ej värd att 
böja knä inför Gud, aldrig skulle 
den gudomliga nåden kunna förlåta 
henne. Ack, Eva med korset tryckt 
mot sitt bröst, hon var räddad ur 
stormarna, hon var frälst, hon ha

de övergivit allt, men hon, Giova
nella, kunde inte, hon skulle för
gås, hon skulle dö i synden. 

Maria Sannicandro-GuTli förrätta
de Isdn andakt värdigt och lugnt; 
också hon bad för novisen, för hen
ne, som flydde världens fåfänglig-
het och i stället för att exponera 
sin smärta gick och dolde sig för 
alltid i ett kloster. 

Vid hennes sida satt Giulia Ca-
pece och tackade Herren, för att han 
nådigt hört hennes böner. Om två 
månader skulle hon resa till Eng
land och gifta sig med en gammal 
lord. Napoli var alldeles för dys
tert nu, flickorna dog eller blevo 
nunnor eller reste bort som Maria 
di Miradois, och äventyrerskorna 
gifte sig med furstarna där. Gi
ulia bad tyst utan att på något sätt 
ha bragts ur sin vanliga jämnvikt. 
Det enda, som föreföll henne upp
rörande, var, att så mycken skön
het skulle komma att begravas i ett 
kloster. 

De båda små Sannicandrarna ha
de fallit på knä tätt intill varandra 
och läste paternoster tillsammans. 
Den äldsta började med låg röst, 

den yngre fortsatte, båda med sam
ma iver. En stark önskan att rädda 
sina själar, att bli nunnor grep dem 
båda, De skulle vilja bli två hel
gon, familjen Sannicandros båda hel
gon. 

Och Eelicetta Filomarino, den 
hopplösa, glädjelösa, vars hjärta in
gen kände, Ibad till Gud, att han vil
le kalla henne liksom Eva. 

Alla kvinnorna bådo, gripna av 
det förunderligt rörande i denna 
gudstjänst. De gåvo i bönen luft åt 
smärtan över sina egna sorger, då de 
sågo den vitklädda tjugoåringen, 
som skulle bort och begravas levan
de i klostret. 

Till och med Elfrida Galeota 
sökte minnas de barnaböner, som 
hennes kringirrande liv och dess be
svärligheter hade kommit henne att 
glömma bort, hon bad med ett 
hjärta, Bom blivit ödmjukt genom 
medg0 ngen i stället för motsatsen, 
för henne, som alltid varit god mot 
den av så många med förakt be
mötta främlingen. Och allra inner
ligast bad Ohiarina Althan, den go
da, kloka Chiarina. Hon ensam var 
invigd i den förfärliga hemlighet, 

som hade härjat Evas liy, hon ensam 
förstod storleken av detta offer. 
Hon led med vännen men bad för 
dem, som dödat hennes glädje, för 
de båda, som aldrig mer på jorden 
skulle få frid. 

Biskopen , hade islutat gudstjäns
ten. Kardinalen, som förblivit sit
tande, välsignade Clarissernunne-
dräkten, som Eva skulle bära, och 
som låg utbredd framför honom på 
en silverbricka, Sedan efter en 
djup nigning för altaret gick Eva 
utan att tveka, utan att slå upp ögo
nen, följd av de båda faddrarna 
åter tvärsigenom kyrkan fram till 
klosterporten, där de andra nunnor
na väntade henne. Efteråt kommo 
prästerna psalmodierande. Åter 
sträcktes vänliga händer emot hen
ne, så nära att de näsftan vidrörde 
Evas brudklänning, någon upprepa
de ivrigt hennes namn, men liksom 
förra gången tycktes hon ej höra. 

Modern hade stannat kvar vid 
högaltaret. Alla sågo på henne för 
att se, 01m hon grät. Att förlora 
dt ena barnet efter det andra inom 
åtta månader, se sonen dö för egen 
hand, dottern gå i kloster, det mås-1 

te vara förkrossande slag för ett 
modershjärta. Men hertiginnan lyf
te ej på huvudet, där hon låg ensam 
kvar vid altaret. Hertigen var 
utomlands på resa. Han hade ej 
velat vara närvarande, då hans dot
ter - -vigdes till nunna, Familjen 
Muscettola var nu dömd att utslock
na, arvet skulle gå över till Mileto-
släkten. Eva hade själv bestämt, 
att hennes hemgift skulle skänkas 
åt Hemmet för värnlösa barn. 

Det blev en lång tystnad i kyr
kan. Solen hade hunnit fram till 
den lilla porten, tre stora fönster 
blevo livligt upplysta och utsände 
ett rödaktdgt sken över marmorgol
vet, över de •vita stockväggarna, 
över förgyllningen i den vackra 
kyrkan. Plötsligt öppnades invid 
högaltaret en liten dörr, som stod i 
förbindelse ;med klostret. Därin
nanför syntels Eva, Man hade klätt 
av henne den vita klänningen, brud
slöjan, blomimorna, juvelerna, hela 

sn världsliga ståten. Franciska-
nernunnornas bruna kåpa föll i 
djupa veck omkring henne från hal
sen ända ner till fötterna, fasthål
len kring livet av det vita repet. 

Fötterna voro dolda av kåpan, 'hän
derna syntes vaxlikt gula mot den 
bruna dräkten. Det vackra kastan-
jebruna håret föll upplöst ner över 
skuldrorna. Då Giulia Capece fick 
se henne i den grova dräkten, kände 
hon plötsligt ett styng i hjärtat och 

började gråta. 
Forts. 

Nytt halvår 
ingår om några dagar! 

Vi bedja er att förnya pre" 

numerationen på vår tidning 

för det halvår som komme1" 

och att animera era vänner 

att bli prenumeranter. 

Priset är endast 

/fr. 3:50. 
Prenumerera på närmaste 

postkontor eller vår expedition 

Magasinsgatan 12, I el. i8o7°^ 

Säkerhetspakten har under den 
gångna veckan debatterats i engel
ska underhuset, en händelse som 
ihotsetts med enormt intresse. 

Utrikesministern, Chamberlain, 
framlade därvid regeringens syn
punkter. D:en gamla engelska iso-
leriingispolitiken, till vilken man på 
så många håll önskar en återgång, 
motsvarar icke tidisläget. England 
leapt icke överlämna det övriga Eu
ropa åt sig självt, utan måste an
vända, sitt. inflytande för att hindra, 
utbrottet av nya europeiska krig, 
detta därför att landet för sin eko
nomiska välfärd är beroende av att 
fredliga, handel och näringar främ
jande förhållanden råda i världen. 
England's förpliktelser komma emel
lertid att inskränka sig till ett upp
rätthållande av de tysk-fransk-bel
giska, gränserna . F rågan om de 
östeuropeiska gränserna lämnas 
däremot öppen. McDonald', som, för
de det socialdemokratiska partiets 

|j talan, anmärkte på att ingen avrust-
ningsöverenskomimelse inryckts 1 
den påtänkta isäkerhetspakten. Li
beralernas hövding, Lloyd George, 
ansåg, att en del besvärliga mellan-
fölkliga frågor skulle bringats ur 
världen genom pakten och att den
na därför vore "värd ett underteck
nande. Han trodde emellertid icke, 
att ett sådant säkerhetsavtal skulle 
bli beståndande. Under förhållan
denas tryck torde Tyskland visser-
li gen nu kunna förmås att sätta 
sitt namn under dokumentet, men 
då antagligen med ett hemligt för
behåll att framdeles, vid ett lägligt 
"tillfälle, säga upp avtalet och krä
va en revidering av hela. "Versailles
freden, kanske med stöd av Ryss
land. 

Både av Chamberlains lena ton
fall. när han under talet berörde 
Tyskland, liksom av den engelska 
Pressens uttalanden framgår, att 
•vad man mest av allt i England 
fruktar är att Tyskland, misströs
tade om ententemakternås goda 
^h ärliga vilja, skall lata säker
hetsavtalet fara och i stället närma 
sig Ryssland. Ententens löftesbrott 
i fråga om Kölnzonens utrymning 
W på ett farligt isätt fördjupat den 
tyska misstron — Chamberlain 
Sjorde under debatten, med adress 
till det tyska folket, en halv utfäs

telse om utrymning inom två må
nader. 

Det är tydligt, att Ryssland ut
nyttjar ententemakternas politiska 
missgrepp mot Tyskland för att 
närma sig detta land. Man sätter 
dessa planer i förbindelse med den 
viktiga konferens, till vilken sovjet
regeringen i Moskva plötsligt kallat 
sina ambaslsadörer i Berlin, Paris 
och London. 

Även den tyska regeringen har 
behandlat säkerhetsfrågan utan att 
resultatet av tankeutbytet kommit 
till allmänhetens kännedom. Den 
tyska pressen synes undantagslöst 
intaga en avvisande hållning till 
säkerhetspakten, sådan som Frank
rike tänker sig den. 

För övrigt är det andra mer över
hängande spörsmål som uppta in
tresset i de berörda länderna. 

I England har man det tunga, in
dustrien förlamande skattetrycket, 
den väldiga hären av ständigt ar
betslösa, c:a 1,300,000 man, som 
skola underhållas på det allmännas 
bekostnad, den sjunkande exporten, 
och utsikten till en farlig jättekon
flikt på kolgruveområdet. Gruv-
ägarne ha med en månads varsel 
uppsagt avtalet med a.rbetarne med 
krav på längre arbetsdag, ett för
slag som man på arbetarehåll icke 
ene vill diskutera. Avtalsuppsäg
ningen betecknas som ett det farli
gaste "språng ut i mörkret kanske 

i anarki". 

I Frankrike upptages det allmän
na intresset av Marockofälttaget, 
isoim icke visar isig så alldeles lekan
de lätt, samt av statens usla finan-

Socialisterna vilja fred i Ma-

liar stjärnorna blänka. 
Uti skogens bjupa snår 

fjöts en sa^ta viskning susa 

från ôtijaôetria be ljus a, 

när triô midnattstimman går 

6öljanée och glättig bans 

i ben sfiita stlocrgïans 

som från stjätnevätlben flyter 

och all skog i félanb Btjtcr. 

An be röra tallens topp, 

än ut 6 tommans fin a kopp 

bricka be av daggens nästar 

meöan boftfyllb nattBrts fläktat. 

Zeenbe i ledens ftöjb 

virvla be från bjup till f)öjb. — 

Så be gå t)ar natt i bansen, 

lysta utan stjärneglansen. 

RUTH BOGREN. 

Bxgne Kotthoff. 

SIGNE KOLTHOFF. 

Dundra lyckliga 

er. 
rocko och — envist — en sanering 
av 'landets affärer genom en delvis 
konfiskering av de rikas gùild. De 
intaga sålunda i dessa frågor en 
ståndpunkt, som icke sammanfaller 
med regringens. Skola socialisterna 
under [sådana förhållanden fortsät
ta att stödja denna regering, vars 
radikalism den eljes gillar, eller 
uppsäga avtalet? Och hur skall det 
lyckas finansministern, Ä. Oaillaux, 
att reda upp den finansiella härvan? 

I Tyskland lägger tullfrågan be
slag på den allmänna uppmärksam
heten. De föreslagna jordbrukstul-
larne torde vara nödvändiga, men 
betecknas med ursinne på arbetar-

håll soim "isvälttullar . 

Tillståndet i Kina förvärras. Ha
tet växer mot de "främmande djäv-
larne". Beteckningen är kanske väl
förtjänt men ful. En tröst ligger 
i ordet "främmande". Det tyder på, 
att det finns en inhemsk motsvarig

het tiill dem. 
I Österrike demonstrerar man 

ihärdigt för en anslutning till Tysk
land. Det är tydligen en allmän 
och stark folkopinion som tar sig 

utryck på detta sätt, 

I Grekland, som är tämligen vant 
vid sådana händelser, har en mili
tärrevolution ägt rum. Folket står 
utanför och det hela inskränker sig 
antagligen till att nya personer bän
kat sig kring maktens eftertraktade 

köttgrytor. 

På den stora baiihallens perrong 
står en stor tät klunga kvinnor 
framför en av boggievagnarne. Av 
deras yttre förstår man att de till
höra arbetarvärlden, av deras an
letsdrag att de icke äro bland dess 
lyckligast lottade medlemmar. De 
stå med lyftade huvuden och med 
blicken oavvänt på kupéfönstren, 
bakom vilkas rutor synas en massa 
rundkiiidade, gladögda, leende bar
naansikten, tätt tillsammans det ena 

över det andra. 
Kvinnorna på perrongen samtala 

icke. Kanske känna de icke varan
dra». Men ett gemensamt viktigt in
tresse måste i. alla fall denna bråda 
middagsstund dagen före midsom
marafton lia fört dem hit och jställt 
dem sida vid sida i mångdubbla led 
framför just denna järnvägsvagn. 
Av ansiktsuttrycken att döma är 
.det också samma känsla som rör sig 
i derais inre, en underlig känsla av 
T-lädje och stor ledsnad. Det är 
som om gråten brände under ögon
locken. skälvde kring munvinklarne 

som försöka att le. 
Barnen, de skrattande förtjusta 

barnen därinne äro deras barn. De 
äro sommarkolonibarn ! 

När tåget om några minuter rul
lar ut från perrongen sikola mödrar-
ne och barnen ryckas från varandra 
för att icke återförenas förrän om 

långa veckor. Dessa, kvinnor 
av arbete böjda skuldror och 

dugamde händer skola taga 

sex 
med 
o-rova 
spårvagnarne åt alla väderstreck ut 

till utkanterna där de bo, och de 
skola finna sitt hem så sällsamt 
tyst och tomt och utan glädje. 

Men barnen draga ut i en för
trollad skön värld. Varje morgon 
skola de vakna till fågelsång och 
sol och skogsdoft, till fyllda fat 
och muntra lekar, till bad i den 
långgrunda blåa sjön, till ständigt 
nya upptäcktsfärder i denna lyck
liga nejd. De skola gå i blåbärs
skogar, i smultrondiken, i hallon-
backar och utmed stora fält, där 
det bara växer blommor, över vilka 
humlor och bin surra i den stilla 
luften, som dallrar av solvärmen. 
De skola se korna, gå på bete, häs
tarne ledäs till vattning och höet 
bärgas. Och under allt detta skall 
deras hjärta fröjdas, deras kind pur-
prus, deras muskler svälla, deras 

hälsa stärkas. 
Om sex korta sagolika veckor 

skola de åter slutas i sina mödrars 
famn. lyckliga över att vara hem
ma igen och fullständigt blinda för 

hemmets armod. 
Det går en ilning genom tåget, 

det rör sig framåt, det ökar farten. 
Alla mödrarne höja handen med 

blicken ivrigt sökande ett särskilt 
litet ansikte. De finna det kanske 
inte i mängden, men de le ett tap
pert leende och lata näsduken flad
dra ut till en sista hälsning. 

Och tåget ilar på snabba hjul 
inåt skogstrakterna med hundra 

lyckliga barn ombord! 
Crayon. 

När den unga Signe Kolthoff in
trädde på skådespelaribanan sades 
det om henne, att. hon varit i valet 
och kvalet om hon skulle bli måla
rinna, ägna sig åt musik eller gå 
in vid teatern. Som vi se hör hon 
således till dem som ha anlag för mer 
än en konst, och detta mera pronon
cerat än de flesta. Musiken synes 
emellertid ganska allvarligt ha loc
kat henne, ty när hon som 21:åring 
debuterade på Östermalmsteatern 
hade hon bakom sig tre års studier 
vid musikkonservatoriet och en av
lagd musiklärareexamen. Debuten 
var Ginetta i operetten "Primadon
nan". Den unga konstadepten var 
således röstbegåvad också! 

Härpå följde en kort tid som ope-
rettsångerska vid Vasateatern, och 
sedan gick vägen till Finland, det 
land, där så många av våra unga 
skådespelarkrafter försöka sig un
der ett eller annat år. Signe Kolt
hoff stannade där i tio. Det var 
•här hon övergick till talscenen, och 
vid Helsingfors dramatiska scen 
hade hon en allt m.er och mer fram-
oånffsrik bana. För tio år sedan a-O o 
terbördades hon till fosterjorden 
och är sedan dess en av Dramatiska 
teaterns förnämsta krafter. 

Signe Kotthoffs konstnärskap 
omfattar ett ovaligt stort område. 
Helt naturligt fördes hon från ope
retten närmast över till lustspelet 
och komedien, men det dröjde inte 
länge förrän hon även utförde upp
gifter inom skådespelet och dramat 
oeh detta med inte mindre fram
gång. ja, man kan nästan säga att 
det är på detta område hon vunnit 
sina vackraste segrar. Rollernas 
rad är därför lång och därtill också 
skiftande. Där märkes Portia i 
"Köpmannen i Venedig" och Viola 
i "Trettondagsafton", Florizel i 
"Ett besök", Helène i "Äventyret", 
Isotta i "En venetiansk komedi", 
Anna i "Törpa gård". Madame 
Sans-Gêne och Sigrid den fagra. 
Från denna sistnämnda minns jag 
särskilt den stora scenen med jarlen 
som ju är rollens prövosten. Denna 
Sigrid hade inte mycket av modärn 
ung nordisk kvinna, vilket scenen 
lätt. leder till. hon hade knappast, 
det måste erkännas, något av nor
disk, ty Signe Kolthoff på scenen 
närmar sig mera andra breddgrader 

än våra egna. Men sällan har jag 
sett hos oss något så genomstuderat 
och så långt hunnet. Det var i den
na en kvinnas brinnande vädjan 
något som förde tanken till stor 
konst på de främsta franska scener. 

Ett starkt minne gav även fram
ställningen av Hebbels Judit, och 
ett ännu djupare skänkte återgivan
det av Raimonda i "Mors rival". 
Den var alltigenom fulländad, bilden 
av denna mogna kvinna, myndig i 
sitt-hus, verksamt omtänksam om de 
sina och sitt. men på samma gång 
ägande nog ungdom kvar att med en 
kvinnas hela glöd älska sin man. 

E11 annan roll, som man måhända 
vill kalla mera obetydlig, gavs dock 
icke mindre fulländat: den unga 
frun i Schnitzlers "Den stora sce
nen", en figur som sättes i skuggan 
av mannens brusande personlighet, 
men som fordrar desto mer för att 
göra sig gällande och som här blev 
en fulländning av det kärleksfulla 
föståendet, som synes så svårt att 
återge på scenen, av mjukhet och 
hustrublidhet. 

Bland Signe Kotthoffs nyaste 
uppgifter märker man främst Her-
mione i "En vintersaga", en klas
sik bild insatt i ett sagostycke och 
som också blev tecknad i rent klas
siska drag. Den kvinnliga tålmo
digheten ,den sanna och enkla stolt
heten, skuld löshetens höga värdig
het kunde icke finna lyckligare ut
tryck. Härtill kom också det tek
niskt skickliga i bildstodscenen, som 
i förening med gestaltens drottning
lika behag gjorde denna detalj så il
lusorisk och skänkte ett rikt skön
hetsintryck. Vad som fängslar 
mest av allt i Signe Kotthoffs 
konstmedel och konst är dock den 
sammetsmjuka stämman. I den be
handling hon förstår att ge åt detta 
sällsynta instrument samt däri att 
hon låter det vara det första och 
sista i framställningen, däri ligger 
det största i hennes konstnärsskap. 
Hon spelar mest med röstens ut
tryck, därnäst med ansiktets, spar
sammast med gestaltens — en god 
ordning. H011 är dessutom framför 
alla andra kvinnan pa vara scener, 
detta säkert beroende på något har
moniskt i hennes personlighet, som 
hon förstår att lyckligt återge i sin 
konst, Hilda Sachs, 

M'onZa^ nRlCÏTFRIMÄRKS THE 
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