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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. 
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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 
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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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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. 
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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. 

teDBSSONS 
Jtifapa/ent 

i"£eC^0eTAMINsfA nlOLET 
-HALMSTAD: 

fl;o 26. 5;te årg. 

Ä R A D E  D A M E R !  
Det klädsammaste 
för en herre är en 
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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. 
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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 
_f 

Färsk Fisk 
Hansson & Silfverstrand 

FISKAFFÄR 
Bazargatan 8. — Tel. 95 80, 1 5  380 
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Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 
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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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trafikkultur. 
Jag satt härom dagen inne i en 

spårvagn. 

Det finns trevligare sittplatser, 
men ibland måste man ju ocfcså ta 
de otrevliga. Stämningen var tyst, 
mulen, mättad med ovilja. Fram
för mig satt en ung dam. Hon isåg 
förolämpad ut. Betraktade mig 
med en blick som om jag mördat 
hennes föräldrar eller tillfogat hen
ne något annat obotligt ont. Bred
vid henne satt en annan kvinnlig 
passagerare. Även hon förtörnad. 
Och anledningen till oviljan tycktes 
vara de arma klädtrasor jag bar. 
Hon studerade dem uppifrån och 
ned — nedifrån och upp med en 
min som om hon sett dem förut. I 
sin egen garderob minst. Och jag 
var glad att kunna erinra att jag 
hade kvitterad räkning på dem hem
ma —• direkt från firma n. b.! 
Några platser därifrån satt ett tred
je fruntimmer med en korg som jag 
vid påstigningen händelsevis råkat 
stöta till med foten. Hon log mali
ciöst och utmanande, då min blick 
oförhoppandes råkade möta hennes. 
Jag såg på uttrycket i hennes ögon 
att hon ansåg min lilla kollision 
med hennes torgkorg vara en länge 
i förväg överlagd demonstration mot 
hennes egen person. — Kom an! 
tycktes blicken säga — jag skall 
nog veta att försvara imig. 

Och jag betvivlade det icke. Man 
behöver inte resa till Munkbron för 
att påträffa en vise slags: äkta 
kvinnlig försvarsvilja. För att icke 
utmana ett så otidsenligt uppträde 
gjorde jag emellertid en liten halv-
omvändning på bänken och började 
se ut genom fönstret till främre 
plattformen. Där stod ett älskande 
par. Jag observerade dem verkli
gen icke. Min blick gick fram mot 
gatuperspektivet och jag tänkte på 
annat. Men de hade vänt 'sig om. 
Deras livliga geister ooh minspel 
drog ofrivilligt min blick till dem. 
De mönstrade mig med glödande 
hat. Satt jag och spionerade på 
dem och avlyssnade idem deras kon
versation! Han yttrade något, som 
jag inte kunde höra, och hon svara
de med ett flatskratt, vars melodi-
öisa klang jag kunde se. Jag bör
jade åter skåda fram i gatuperspek
tivet. Och glömde paret. Glömde 
hela spårvagnen för några korta 
ögonblick. Plötsligt sjönk något 
tungt och mjukt ned på mitt. halva 
knä. Det va;r en herre som satt sig. 
Demonstrativt — förargad att jag 

•<Ù>. 
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placerat mig snett i vagnen. Tack, 
ädle herre! Finare kan man knap
past ge en liten välförtjänt admoni
tion. 

Ny allmän stirrning. Skadegläd
je i ögonen över korgen, som nu åkt 
upp i knäet, en blick av triumf i 
den förolämpade unga diamens ögon. 
Fruntimret, som trodde att jag tagit 
hennes kläder, hade tydligen stigit-
av. Där sutto några andra istället. 
Förtjusande varellser! Deras blick 
sammanslagen i en-enda kunde myc
ket väl kommit en toreador att bäva. 

Nu steg en man in i vagnen. En 
man utan näsa. E:tt fyrtiotal ögon 
satta sig -genast fast, där hans näsa 
borde ha suttit. Det blev outsägligt 
kvavt och tyst. Då nös plötsligt 
herrn bredvid. mig. Kraftigt, fruk
tansvärt som om en bomb isprungit. 
Jag vet icke om det var av trycket 
jag kastades ned mot dörren. Jag 
skulle av ändå. 

Och medan jag stod på plattfor
men och väntade att vagnen iskulle 
hålla in hörde jag en bas, som kun
de hörts över hela staden, takt fullt 
säga: 

—- Det är gott att ha någonting 
att nysa med. 

Mera uppfattade jag icke. Vag
nen for vidare. En ljusblå, fästlig 
sagovagn, som någon snillrik hjär
na framkallat på jorden — män
niskorna till glädje och behag. 

Ragna Peters. 

Det teosofiska samfundet 

högtidlighöll den 21 juni i grekiska 
templet på Yiisingsö sitt femtioårs
jubileum med en kongress, till vil
ken infunnit sig delegerade och re
presentanter från Sverige, Finland 
och Amerika. 

Kongressen öppnades under sed
vanliga högtidliga former av ordf. 
direktör E. A. Gyllenberg, Malmö. 
Högtidstalet hölls av Madaime Ka
therine Tiingley, varefter följde an
föranden av d:r Erik Brogren seni
or, Helsingborg, president för sam
fundet i Sverige och Finland, kon-
sulinnan Anna Wicander, fru Edith 
Kahlson och ingeniör Gustaf Kahl-
son, Göteborg, fru Emily Lemke 
Neresheimer, Point Lorna, m. fl. 

Vaxduk på hyllor och skåp, bor
de vara varje husmors lösen. Kost
naden blir icke stor, om Ni vänder 
Er till "Linopeters", Kungsports-
platsen 2, som har ett rikhaltigt la
ger. 

Icke mot jordens flyktiga lust jag 
byter de tårar, 

Vilka i minnenas natt stilla jag grå
ter ibland. 

B. E .Malmström. 

]Vytt balvår ingår. 

Glöm ej att 

förnya 

prenumerationen ! 

"fåfängligljet oel) 
lagande efter vind." 

Allt är förgängligt på jorden. 
Livet består av ett förgånget som 

är för alltid borta, till betydande 
del också ur vårt eget minne, ett 
närvarande isom förintas i samma 
ögonblick det födes och av en fram 
tid där döden, glömskan, utplånan 
idet äir det vissa slutmålet. 

Trots den uppenbara intigheten 
hos livet, betydelselösheten hos näs 
tan allt vad vi uppleva, dagarnes 
enahanda äga vi en sällsam förmå 
ga att leva i ögonblicket att finna 
det betydelsefullt: oeli njutbart, att 
glömma det framfarna, att se det i 
en förskönad eller försonande dager, 
att ignorera ovissheten i vårt fram
tida öde och den dystra gestalt, i 
vars hand vi en gång skola lägga 
vår, för att i stället .motse de kom
mande dagarne med glada, grund
lösa förhoppningar. Vi kunna göra 
det även om vi icke tro på. eller all
varligt räkna med något mera liv 
än detta enda som förintas i våra 
händer. 

Men en svår motgång, ett tungt 
bekymmer, en djup sorg, tanken på 
mänsklighetens vedermödor, en all
varlig sjukdom, känslan av åldran
de och dödens närhet och .strax vak
na våra tvivel -och misstankar mot 
livet, ana vi dess tomhet, känna vi 
att allt är "fåfänglighet och jagan
de efter vind", drager livsångesten 
in i vårt hjärta, tillfälligt eller för
blivande. 

Det händer att vi då göra oss 
dessa allbekanta frågor, födda av 
fruktan och melankoli: Vem är 
jag? Varifrån har jag kommit? 
Varför är jag här? Vad är mening
en med mått liv? Varthän, o, vart
hän —- går jag? 

Våra tankar, eljes samlade i ett 
enda allt uppslukande intresse, det 
jord'iiska livet: arbete, bröd1, fram
gång, ära, guld, nöjen, lycka, lösa 
sig från jorden, från det som hör 
förgängligheten till och sträcka sig 
längtande efter något där utanför, 
något fast och bestående. 

Det är soim om vi anade en verk
lighet bakom den illusionernas värld 
i vilken vi leva, som om en inre röst 
högtidligt försäkrade oss, att vår 
känsla att livet är djupt menings
fullt, att det ständigt förnyade nu
et är av betydelse trots sitt sken
bart bagatellartade innehåll, att 
denna känsla icke är bedräglig utan 
sann. 

Hur djupt denna pessimism in
för livsgåtan kan' bli därom åter
finnes en belysande och givande 
skildring i Tolistojis "Bekännelser". 

Om en av sina mest glänsande 
livsperioder — han var rik, ryktbar 
lycklig i sina familjeförhållanden, 
frisk — skriver han: 

"Jag kunde icke skönja någon 
förnuftig mening i. någon av mina 
handlingar. — Vad skall bli behåll
ningen av vad jag gör i dag? Av 
vad jag gör i mofrgon? Vad blir 
behållningen av hela mitt liv. Var
för måste jag göra någonting? Finns 
det i mitt liv något ändamål, som 
icke ska.ll förstöras och bli till intet 

genom den oundvikliga död som vän
tar mig? 

— Dessa frågor, fortsätter han, 
äro de enklaste i världen. De upp
stå hos varje mänsklig varelse från 
det enfaldiga barnet till den visaste 
åldring. Men kanske, sade jag till 
mig själv, finns det någonting, som 
jag undgått att lägga märke till 
eller icke förstått? Det är icke möj
ligt, att detta förtvivlans tillstånd 
skulle vara det naturliga för mänsk
ligheten. 

Tolstoj skildrar därefter hur han 
sökte förklaringen inom vetenska
pen, sökte dag och natt lik en män
niska, som är vilsegången och spa
nar efter räddning. 

Han fann emellertid ingen och, 
vad som gjorde saken ännu hopp
lösare, Ihan kom till övertygelsen att 
alla som före honom sökt svaret i 
vetenskapen endast hade funnit det
samma som bragt honorm själv till 
förtvivlan, nämligen att livets me
ningslöshet är 'den enda säkra kun
skap, som är åtkomlig för männis
kan. 

Tolstoj vet endast fyra sätt, på 
vilka livet under sådana förhållan
den kan levas: en med djurets be
släktad blindhet, som ta;r livet så
dant det kommer, utan att grubbla 
över dess intighet, eller en reflek
terande epikurisim som visserligen 
genomskådar gyckelspelet men snap-
nar åt sig livets fröjder, medan det 
varar. Den tredje utvägen är ett 
"manligt självmord" och det fjärde 
ett fegt kvarstannande i det liv man 
dömt meningslöst. 

För egen del är Tolstoj besluten 
att taga sitt liv, men medan hans 
tanke syssilar, dels med denna plan, 
dels med fortsatta iakttagelser om 
livets meningslösa gäckeri, "kände 
jag" berättar ban "hur mitt hjärta 
greps av en annan häftig trånad. 
Jag kan icke kalla det för annat 
än 'tönst efter Gud. Detta ropande 
på Gud hade ingenting att skaffa 
med gången av mina tankar; det 
kom från mitt hjärta. Det var som 
en känsla av fruktan, vilken gjorde 
att jag föreföll mig isom ett föräld
ralöst barn, ensamt mitt ibland des
sa underliga ting. Och denna fruk
tan lindrades av hoppet att finna 
hjäln hos någon". 

Det dröjde tre år innan Tolstoj 
fick den hjälp han hoppades på. 

— Jap- minns, berättar han, en 
da'- tidifrt om våren, då jag var en
sam i skogen ooh lyssnade till dess 
hemlighetsfulla röster. Därunder 
kom min tanke åter till detta, som 
varit dess ständiga sysselsättning 
under tre år—frågan om Gud. Men 
föreställningen om honom., sade jag 
till mig själv, hur skall jag någon
sin nå fram till den? Vid denna 
tanke upostego hos mig glada önsk
ningar i riktning mot livet. Allt 
hos mig vaknade och blev menings
fullt. — — Varför iskulle jag leta 
mera, frågade en röst inom mig. 
Han finnes, lian utan vilken jag 
icke kan leva. Att känna Gud och 
leva är en och samma sak. Sök 

ANVÄND 

ISKAF0RS 
SOMMARSKODON 

B A S T A ,  B I L L I G A S T E ,  
BEHAGLIGASTE SKO: i 
DON FÖR SOMMAREN. I 

•s-
r  G A '  

/t, 1890 \ 

SKANDINAVISKA 
eUMMIAKTIEBOLAGET 

V I S K A F O R S  

J<ranfo 

jlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll. 

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

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

l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l  

H a r  N i  
n å g o t  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Siker NI 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

I I  m iimimi I I  min iMiiimiii I I  iiiiiiiiiiiiiiimimiiiii munin ; 

Gud och det skall icke finnas nå
got liv utan Honom". 

Livets mening framstår i detta 
ögonblick för Tolstoj med bländan-
klarhet —• människoandens förbätt
ring, dess fostran för himlen. 

I själva verket är det allenast 
livsgåtans religiösa lösning som be
jakar och förklarar iden hoppfullhet, 
Soim besjälar människan, hennes känsw 
1a, av livets vikt. Endast den religiösa 
livsuppfattningen ger en förnuftig 
mening åt det etiska krav, som ut
gör den mänskliga personlighetens 
grund och på vilken mänsklighetens 
utveckling uppåt är byggd. 

Varje annan tydning är — ytterst 
—•* en nattsvart pessimism. Det står 
gravluft även kring utvecklingslä
rans "optimistiska" förkunnelse om 
en mänsklighet, som skall fortsätta 
att stiga och nå det högsta tänkbara 
välstånd, den »törsta kunskap och 
makt för att slutligen, själv ändlig, 
förintas när jorden blir obeboelig och 
vara Som om den aldrig funnits, al
drig levat, kämpat, lidit och segrat. 

Det srtora psykologiska problem 
av vilket vår skuld eller icke-skuld 
med Ihänsyn till synden och religio
nen avhänger, nämligen om männis
kan äger en fri vilja eller om hen
nes bandi ingår gestalta si g som d e 
göra därför att de icke kunna ge
stalta sig anor lunda, detta problem 
bar vetenskapen ännu icke analy
tiskt genomträngt men vår personli
ga erfarenhet ger dock,så. långt den 
räcker, stöd åt uppfattningen att vi, 
åtminstone i någon mån, äga en fri 
vilja, att ett val mellan olika alter
nativ står OISIS öppet, och att vi {lär-
för äro ansvariga fö;r våra handling
ar så långt vår insikt om det rätta 
och vår förmåga att utföra det 
sträcka sig. 

Liksom en bestämd lagbundenhet 
råder på det fysiska området, sy
nes en uppenbar lagbundenhet, ehu
ru av annat slag, vara för handen 
också på det andliga området. 

De lagar vi här möta ge oss fri
het — i viss utsträckning — att 
tänka, besluta och •handla, att välja 
mellan gott och ont, men de låta 
samtidigt varje vår tanke, varje, vår 
handling följas av ögonblickliga 
domslut, som verkställa sig själva 
med obönhörlig stränghet men med 
en rättvisa, mot vilken ingen befo
gad klagan kan höjas. Tänkare 
som Emerson och Carlyle för att 
nämna några, 'harva omfattat denna 
åsikt, för vilken i vår tid den unga 
psykologiska vetenskapen håller på 
att samla bevis! 

Det är nämligen icke endast under 
våra bönestunder o. i livets stora ögon
blick vår eviglietsvareise utmejslas. 
Varje dag, varje istund ställas vi i 
vårt tanke- och handlingsliv inför 
avgörande val mellan ont och gott, 
mellan vår jordbundna natur och 
vår etiska personlighet. Varje så
dant val även om det rör bagatell-
artade ting är ett bidrag till karak
tären, ett plus eller ett minus. Väl
ja vi det goda, stärkas vår vilja till 
det goda. Välja vi det onda, erhålla 
de onda tendenserna ökad styrka. 
Rena tankar rena oss, orena tankar 
besudla oss, goda gärningar förädla, 
onda förhärda oss. Vårt dagliga och 
stundliga ställningstagande till ting
en och människorna, den sinnesför
fattning, den anda, vari det eker, 
det är detta som bestämmer vår in
re människais utveckling. Hur verk
lig, hur påtaglig vår jordbundna i 
frihet utvecklade natur är, har varje 
människa erfarit, vars etiska person
lighet vaknat till medvetet liv och 
upptagit den strid med det onda, 
för vilken människohjärtat är val
platsen. 

Det finns en bestämd skillnad 
mellan den etislka viljan och den 
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religiösa viljan. Den förstnämnda 
har betecknats som det rätta hand
landet med den fortsatta striden 
mellan gott och ont underförstådd. 
Den religiösa viljan är det rätta va
randet — kampen med det onda har 
upphört, därför att det goda fram
står som det enda åtråvärda, som 
själva livsluften för mäuniskoaiiden. 

När religionen hotar oss med 
evig fördömelse för våra icke ång
rade oförsonade överträdelsers ooh 
underlåtenhetssyn ders skull uppre
ser sig vår rättskänsla, och vi in
stämma med Maeterlinck när han sä
ger att fördömelsen, utstötandet 1 

mörkret är att föredraga framför 
närheten av den grymhetens ocn 
hämndgirighetens Gud, soin skulle 
kunna fälla sådana domar. Stial" 
fets strängbet förefaller så orimlig , 
så meningslöst hårt för den smiulft 
syncl som kan inneslutas i ett kor 
jordeliv 'Och som Allgodheten så M 
borde kunna fölåta och glömma. 

Men helt annorlunda ter sig sa-
ken, om vi uppfatta vårt i daglig® 
tankar och gärningar manifesterat e 
gud s förakt, vår kä rleksl ösh et mo 
nästan, vår falskhet, vår avund, _^ar 

hårdhet, vår gränslösa självvi&k e, 
vårt fientliga ointresse för allt som 
hör det andliga livet till, om vi upp 
fatta allt detta icke som tillfälliga 
och betydelselösa företeelser a 
som sanna uttryck för vad vi ar 
och för vad vi önska vara, d. ^ • 

naturliga uttryck för vårt :llin'el0 

väsende, för vår evighetsyare^ • 

Det blir vid "domen" icke lraga 

våra gärningar ty de äro sma och 
v ai ai ga>i liiiigict A i/j - . m/)M 
förgängliga, utan om vad vi ge 
dem blivit, vad vi äro. *1 ' 
att rättvisa skall 'skipas. Alen 
höra vi rättvisligen hemma.. £ 
isets värld? Eller i m'örkre s. 

Vi öro icke Guds slavar^ 
marionetter i hans hand. * , 
väsenden, födda av jord och ! j 
med frihet att ansluta oss i 

Det är ekonomiskt ullstyger, MöbeUyger, 
därför 

vara tillverkningar bevisligen 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni °ns 
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och 
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Gud kan lika litet med sin 
^'k påtvinga den fientlige män-
> iden frälsningen som en fars 
5^°aI niors kärlek kan rädda från 
K V undergång den ison^ som vill 
Wt fördärv. 
Y vete händelser äro obetydliga, 

Lh och meningslösa, ett jagan-
efter vind, om de anknyta sig 

j, <t till jorden. De bliva stora 
1 fvlllda av en allvarlig skönhet, 

; äro medel till mäniskoandens 
för himlen. 

Pen inre försäkran vi tycka oss 
att livet är en omätligt dyrbar 

'•"a en lycka, är ett grymt gäcke-
! ^ om icke en fortsättning gives på 
I ^ sidan "-raven. Denna försäk-
1 beslås i annåt fall med lögn av 
I fret självt," av desis mångahanda 

Lor. olyckor och sorger, av sjuk-
j ® och död. Ä andra sidan är li
vet hur svårt det än må gestalta sig 

kllhet, som vi med visshet känna, 
diet leder oss till Gud. Även 

ged blödande fötter skola vi villiga 
och hänryckta vandra den vägen. 

I. D. 

Rär ocb Där. 
Från Spanien meddelas, att en 

kvinna för första gången i landets 
historia uppträtt som advokat inför 
en 'domstol. Senorita Victoria Kent, 
engelska till börden, försvarade med 
(en mest lysande vältalighet en för 

mord anklagad. 
Man får hoppas att det var en 

«skyldig, senoritan tagit under sitt 
«beskydd, fast ingen upplysning läm

nats ' därom. 

I Finland finnes en organisation, 
på vars program står "fru-refor
men", gemensamhetstiteln "fru" för 
illa vuxna kvinnor. Fru Aida Al-
jålå (vår korr. uppger detta namn) 
som är ordf. för förbundet, medde
lar, att tanken vinner terräng, lång
samt men säkert. Motståndarne till 
reformen utlyste en tävlan om en 
ny och sammanfallande titel för 
män och kvinnor. Det är emellertid 
svårare än någon anar att hitta så
dana idéer. Allt vad man fann var: 
"Den ärade". Det magra resultatet 

förkastades. 

Syster Ignatia tillhörande kloster
orden Den heliga Franziskus och 
föreståndarinna för det stora "stu
dentköket" i Köln har för sina för
tjänster om den akademiska ungdo

mens väl, kallats till hedersledamot 
av universitetet. 

Ett nytt bevis på det nära sam
bandet mellan matbordet och det 
manliga hjärtat. 

Serum mot kräfta. 

Enligt meddelande har en eng
elsk läkare, d:r Thomas William 
Lumsden i Chelsea, lyckats framstäl
la ett serum mot kräfta. Englands 
skickligaste specialister på ikräft-
•sjukdomens område ha konfererat 
med honom och en ny större konfe
rens är under förberedande. 

På läkarehåll uttalar man sig 
mied stor försiktighet om det nya 
kraftmedlet för att icke, innan viss
het er nåtts, ingiva de kräftsjuka 
förhoppningar, soim kanske skola vi
sa sig grundlösa. 

Auktoritativa uttalanden konsta
tera 'dock aj;t det finns en möjlighet 
att d:r Lumlsdens serum verkligen 
är idet läkemedel vetenskapen med 
så stor iver islölkt. 

Hittills anställda prov, vilka dock 
inskränkt sig till kräftsjuka djur, 
ra givit utmärkta resultat. Medlet 
tillintetgör kräftcellerna utan att 
skada den omgivande friska cell-

vävnaden. 

Ekparkett Flooring är icke stort 
tjockare än vanlig linoleum; den 
lä g1 (res därför med fördel direkt på 
det gamla golvet. Påläggninsen 
sker snabbt — kostnaden är billig. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Om icke människorna smickrade 
varandra skulle det icke finnas nå
got umgänge. 

L. de Wauvenargue. 

Den som himlen ej beskärt en 
vän, ve honom! Den mannen är ej 
ens värd, ätt du hälsar på honom. 

F. Bodenstedt. 

När solen skiner se vi våra vän
ner. Det behövs solsken för att de 
skola se oss till vår fördel. 

Lady Blessington. 
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iar kvinnan kattnatur? 
6n duell mellan två författare. 

Medan den manliga naturen i all
mänhet betraktas som den mänsk

liga är uppfattningen av den kvinn
liga i hög grad varierande. 

Det är som om man här saknade 
fasta hållpunkter, och frågan om 
kvinnans natur är likvärdig med 
mannens, något för mer eller under
lägsen denna är alltjämt föremål för 
strid. 

Kanske har denna strid antagit 
en skarpare karaktär sedan kvinnor
na på alla områden börjat uppträda 
som konkurrenter till den manliga 
arbetskraften och den manliga be
gåvningen. 

En intressant duell i den förelig
gande frågan har utkämpats mellan 
två författare, Gilbert Frankau, en 
populär och även bemärkt engelsk 
romanförfattare samt den kände och 
beundrade essayisten James Doug

las. 
Mr Frankau höll ett offentligt 

föredrag där han skämtsamt men 
beskt gick tillrätta med tidens kvin
na. Auditoriet som räknade ett 
starkt kvinnligt inslag mottog hans 
uttalande med bifall. Föredraget 
uppkallade emellertid Mr Douglas till 
en skarp kritik i Sunday-Express, 
där sedan även Mr F rank aus "Ur
säkt till kvinnorna" publicerades. 

Vi giva nu ordet till Mr Douglas 
som "inleder sin artikel med en ax
plockning ur Mr Frankaus före

drag: 
"Jag skulle vilja med en skallan

de väckelsesigna.l uppfordra alla 
män att driva kvinnorna tillbaka 
till sin plats igen". "Kvinnan är 
ett mindre moraliskt djur än man
nen". "Kvinnorna äro ingenting 
annat än kattor — de äro utan sed
lig känsla". Det är en djup san
ning, att kvinnorna ej ha någon ka
raktär alls". "Alla hatar ni disk, 
sopning, damning och hushållsrä-
kenskaperna". "De flesta av er äro 
usla mödrar". "Kvinnan är ett far

ligt djur". 
— Detta är, fortsätter Mr Doug

las, inget dårhushjons tomma utgju-
telser. Det är inte bara fraser. Det 
är ett moget förstånd, som här talar 
noga övervägda, beräknade och upp

riktiga ord. 
Deras upphovsman är Mr Gilbert 

Frankau, en populär och produktiv 
romanförfattare. Kvinnorna äro 
hans råmaterial. Han formar dem 
till karaktärer och väver in dem i 
sina intriger. Han är romanlittera-
iurena Courtland. Han bör vara 

hemma på området. Men han gör 
sig istället stor möda att bevisa, att 
han ingenting vet. och att alla hans 
romaner äro produkter av obillig och 
oövervinnelig okunnighet. Det är 
tydligt och klart, att han under åra
tal har uppehållit sin ryktbarhet 
under ett falskt sken. Han borde 
bränna upp alla sina böcker och leva 
på allmän barmhärtighet. 

Kvinnan är ej mindre sedlig än 
mannen. Hon är mera sedlig. Var
je man vet, att sedlighet är snarare 
en kvinnlig än en manlig dygd. 
Mannen är en oförbätterlig osedlig 
erotiker. Han har kvinnans förfi
nande och förädlande inflytande 
att tacka för sin gradvisa utveck
ling från urslemmet. Kvinnan har 
förvandlat lians djuriska begär till 
ideal, hans lustar till romantik, hans 
sinnlighet till känsla. Civilisatio
nens prövosten är graden av dess 
vördnad för kvinnan. Om kvinnans 
tillstånd i en stat är lågt, så är den 
staten urartad, Frankauism är ett 
symptom till moralisk dekadans. 

Här om dagen försäkrade mig en 
kvinna, att männen äro mera kattlik-
nande än kvinnorna. Om alla män 
vore genompyrda med Mr Frankaus 
ytliga kvinnohat, så skulle hennes 
anklagelse vara berättigad. Ingen
ting kan vara mera kattaktigt än 
hans sätt att klöisa, fräsa, och jama. 
Det finns ingen grund för det orim
liga påståendet, att kvinnorna ha 
varken moral eller karaktär. Jag 
håller med Mrs Cecil Chesterton, då 
hon säger, att kvinnans moraliska 
känsla är för starkt utvecklad. 

Genomsnittäkvinnan är en martyr 
för uppfattningen av sin plikt som 
maka och mor. Hennes vansinniga 
osjälviskhet exploateras obarmhär
tigt av mannen. Om kvinnorna vo
re mindre osjälviska, iså skulle män
nen vara mindre sinnliga. 

- Det är en ärekränkning mot kvin
norna att säga, att de avsky sitt 
husliga arbete. De obehagliga ar
beten, som förrättas i hemmet varje 
dag av kvinnorna äro oräkneliga, 
och de utföras, därför att kvinnorna 
betrakta dem som kärleksverk. 

Det finns millioner hustrur, som 
arbeta hårdare än någon tjänare 
skulle kunna förmås att arbeta mot 
än så ;stora ekonomiska fördelar. De 
arbeta utan lön och ofta utan en 
smula tacksamhet livet igenom. De
ras beredvilliga slaveri tages emot 
soim något självskrivet av de varel
ser, som Mr Frankau framhåller så

som skapelsens självskrivna härska
re. 

Om kvinnorna reste sig mot den
na husliga livegenskap, skulle män
nen snart lära sig att sätta värde 
på deras levnadslånga tjänster och 
uppoffringar. Ett hem är ingen 
automatisk maskin, som går av sig 
själv. Det är ett under av verkan
de kraft, som förnyas varje dag ge
nom dess skapares och uppehållares 
tåliga självuppoffring. 

Det manliga hjärtat gripes av bä
van, när husets ängel nedlägges på 
sjuksängen eller dukar under för 
överansträngning. All hemtrevnad 
är plötsligt försvunnen för honom. 
Hans hjälplöshet är absolut. Han 
upptäcker, att han är alldeles 
ur stånd att göra det, som hans hust
ru gör dagligen och stundligen utan 
att knota. Det betyder ingenting, 
om han är rik eller fattig. Resul
tatet. är detsamma i alla händelser. 
Den lugna ordningen och hushåll
ningen i hemmet äro förvandlade 
till ett koas av förvirring och slö
seri. 

Det är osanning, om man säger, 
att kvinnan ej är lycklig, om hon 
inte får ge ut pengar. Mannen är 
en född slösare, under det kvinnans 
passion är spansamhet, En man i 
en butik är en ömklig syn. 

Han vet inte, vad någoting är 
värt och inte, vad någonting kostar. 
En kvinna är en levande encyklo-
pedi av priser oe'h valörer. En man 
och hans pengar skiljas snart åt, 
men en kvinna tillbringar sitt liv 
med att spara och skrapa ihop. Hon 
är den bästa tänkbara finansminis
ter, ty det är just hennes göra att 
få inkomster och utgifter att ga i-
hop. Hennes outtröttliga hjärna ut
finner oupphörligt nya sätt att kun
na spara. Vilken kvinna som helst 
kan ruinera sin man, om hon vill. 
Men få kvinnor vill det. De kämpa 
var stund en bitter kamp emot slö
seriet. Det är en kurs i högre upp
fostran för en man att ga i butiker
na. tillsammans med en klok och in
siktsfull husmor. Det är kanske där
för som de flesta män hata och fruk
ta att gå i butiker. 

Vad den kränkande beskyllningen 
angår, att de flesta kvinnor äro då
liga mödrar, kan jag endast säga, 
att de flesta mödrar äro alldeles för 
heroiska, arbetssamma och hängiv
na. De förstöra sin hälsa under ett 
vanvettigt och mystiskt trälande. 
Många av dem välkomna en sjuk-
d rm som sin enda chans att få vila. 
Det finns ingenting, som kan förlik-
nais vid en mors aldrig upphörande 

mödosamma strävan. 
Efter att ha vågat livet gång på 

°ång i barnsängarna inviger hon al

la sina återstående krafter till de 
ringa och obemärkta men komplice
rade plikterna som husmor. Dessa 
plikter har mannen ingen aning om. 
I de flesta hem innefatta de oänd
ligt mycket mer än att laga mat 
tvätta, diska, skura. sopa. damma 
och göra uppköp. En husmor måste 
sy kläder, laga. stoppa och lappa, 
sköta sjuka och uppmuntra både de 
friska och sjuka. Genomsnittsmo
dern är ensamjungfru. Hon har ing
en tid till läsning eller annan re
kreation. Hennes utflykter äro få och 
sällsynta. Hon slipper sällan ifrån 
sin eviga rutin. T. o .m. helgdagar 
äro ett nytt slags slaveri för henne. 

Vi glömma lätt, att de mödrar, 
som kunna överlämna sina plikter 
åt lejda krafter äro endast en ringa 
bråkdel av den stösta kår i världen. 
Det finns många fler mödrar, som 
äro utan tjänare än sådana som ha
va en eller två eller tre. De lata 
och sysslolösa äro endast ett fåtal 
varemot de trötta och utsläpade äro 
en hel armé. Många av dem leva 
ett troftigt liv i torftiga bem på us
la gator, kanske i själva slumkvar
teren. Detta är de farliga djur, som 
äro utan hjärna, utan medborgerligt 
samvete, utan moral och utan karak
tär! 

Jag tycker mig höra en skratt
salva från denna ädla armé av själv-
gjorda martyrer över det komiska 
påståendet, att de "hålla på att slipa 
sina vapen för kriget mot männen, 
och att de försöka driva bort skapel
sens herrar från deras ursprungliga 
plats som beskyddare". 

För de flesta mödrar är könsmot
satsen en farlig och svår olägenhet, • 
som enormt förvärrar de praktiska 
och prosaiska problem, som dé ha 
att lösa, De må ha hängivit sig åt 
romantiska drömmar som unga flic
kor. men moderskapet driver ut nr 
deras själar allting annat än hängi
venheten för deras sublima *plikt 
som barnavårdinnor och sina mäns 
beskyddarinnor. 

Mannen arbetar åtta timmar om 
dagen, och i allmänhet lagar han så, 
att han inte behöver arbeta för hårt. 
Ararje liten imors förnämsta omsorg 
är att söka skydda honom under 
hans lediga tid, så att bon och hen
nes barn skola få ha kvar taket över 
huvudet och kunna hålla kreditorer-
na på avstånd. Uppgiften att vakta, 
uppmuntra och trösta en nog så 
karlaktig man är ett allvarsamt 
plus till hennes andra arbeten. 

Det är ett mysterium, hur detta 
kan åstadkommas år efter år av mil
lioner trötta, utmattade och slitna 
mödrar i våra byar och städer. En 
enda blick på deras fårade ansikten 
eller deras vita gardiner eller deras 
blanka fönsterrutor uppenbarar in
tensiteten av deras brottande med 
livets olösliga problem. 

Jag känner mig böjd att "med en 
skallande väckelsesignal uppfordra 

Just nu Realiserar Gustaf Byrmans Enka enormt 
billigt 
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liunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Den officieraude kardinalen, som 
We följt Eva in i klostret, gick nu 
frän sin plats vid abbedissans sida 
fram till den blivande nunnan och 
A'äkignalde det vita saapulariet, och 

lade det om halsen, automa-
^ä'kt. utan att se någon i ansiktet. 
Hela tiden bibehöll hon samma ut-
tryck, om ingen känsla av märta el-

glädje någonsin iskulle få störa 
^r. Denna orörlighet i ett ansikte, 

alla hittills sett ständigt väx-
tande, verkade mera pinsamt än ett 
Stryck av djupaste förtvivlan. 

Slutligen knäböjde Eva bredvid 
lilla dörren och böjde på halsen, 
nunna lämnade de andra och 

2lck fram till novisen, samlade allt 

hennes hår i en bunt och kramade 
ihop det i sin hand. Abbedissan, 
gammal och krokig med ett stort 
juvelprytt kors, som ständigt stötte 
mot hennes bröst, då hon gick, när
made sig långamt Eva. Där nere 
i kyrkan sträckte alla på halsen och 
reste sig på tåspetsarna för att se, 
vad som försiggick. Novisen, som 
fallit på knä, bad, man såg henne 
röra läpparna. Den gamla abbe
dissan grep fatt i en lang blank sax 
och förde den till båret, som nunnan 
höll utsträckt -och upplyftat. Då no
visen kände det kalla stålet pa hal
sen, genombävades bon av en lang 
rysning, kanske av skräck. Kvin
norna, som betraktade henne, upp
hörde att bedja och grepos av sam
ma förskräckelse. Saxen, som för
des med osäker hand av den gamla 
abbedissan, gnisslade utan att klip
pa av håret, gled undan, operationen 
tycktes aldrig vilja taga slut, dessa 
fem minuter föreföllo som en evig
het. Till sist låg den avklippta hår
massan i abbedissans hand, slapp 
som ett dött ting. Här och var i 
kyrkan såg man ett kvinnoansikte 
hastigt dragais tillbaka, dödsblek! 

och skälvande. ' Elfrida Kapnist, 
grevinna Galeota, böjde sitt huvud 
med de upproriska lockarna, bohè-
miennens fria, trotsiga huvud, och 
brast i gråt.. Man kastade en svart 
slöja över novisen, vars huvud med 
en gång tycktes ha krympt, blivit 

onaturligt litet som på en död. 
Ceremonien var ännu icke slut. 

Novisen Muscettola hade som den 
högsta nåd erhållit tillåtelse av den 
Heliga Stolen att slippa provåret, 
hennes kallelse var sa avgjord, så 
oemotståndlig, att hon önskade ^ • 
lägga löftet samma dag, som ron 
tog slöjan. Förgäves hade t. o. m. 
hennes biktfader rått henne att av
stå från denna tanke, hon skulle ju 
kunna ångra sitt beisilut, och då sto-
de det henne fritt att återtaga döt i 
tid . Hon hade visat sig så bestämd, 
så orygglig, att man hade måst vin
da sig med en anhållan direkt till 
Rom. Och Rom hade samtyckt. 
Nu för tiden var det ej så många, 
som l.levo nunnor, en så brinnande 
håg för kallet skulle kunna bli ett 

efterföljansvärt exempel. 
Novisen hade stigit upp mitt i 

koret, framför den lilla dörr i.;, som 

ledde till klostergården, fyra nun
nor med tända ljus ställde sig om
kring henne. Man hade givit henne 
ett långt pergamentsbrev, skrivet pä 
latin. Hon läste upp det, långsamt, 
långsamt men utan rörelse, utan en 
darrning i rösten, en röst som redan 
blivit monoton som de gamla nun
nornas. Det var det långa kloster-
formuläret, som hon upprepade vid 
skenet av de fyra vaxljusen. 

De tunga, främmande latinska or
den kommo alla de bedjande kvin
nornas hjärtan att bäva, och t. o. m. 
männen kunde ej undgå att känna 
•sig gripna. En djup tystnad häi-
skade i kyrkan. Slutligen upphör
de Eva med läsningen och framsade 
på italienska de fyra löftena: kysk
het, fattigdom, lydnad och kloster 
för livstiden. Hon sträckte fram sin 
hand och avlade eden med lugn röst, 
tog pennan, som lämnades henne 
ooh undertecknade pergamentsbre-
vet, varpå även abbedissan och kar
dinalen skrevo under, Anna Doria 
grät hejdlöst med små korta och 

hesa snyftningar. 
Därefter blev ceremonien ännu 

dystrare. Framme i koret var en 

matta utbredd på golvet; nunnorna 
förde dit Eva, läto henne lägga sig 
ned och ligga stilla utsträckt pa 
ryggen som en död, de lade hennes 
händer i kors över bröstet och be
täckte henne med ett bårtäcke av 
svart sammet, besatt med silv erga-
loner. På mitten isyntes dödens m-
signier i 'silver, dödskallen och ben
knotorna. Runt omkring pa var och 
en av de fyra sidorna brunno fyra 
istora vaxljus som kring ett lik. och 
plötsligt började klockan i Santa 
Clara att ringa själaringning. ^ "n-
norna sjungo De profundis. De bå
da Sannicandrarna tryckte sig upp
skrämda och gråtande tätt intill 
varandra, troende, att Eva verkligen 
var död. T. o. m. Maria Gulli-San-
nicandro kände sina ögon fyllas av 
tårar vid denna begravning av en le
vande varelse. Man tände rökelse 
och stänkte vigvatten över Eva, 
som låg alldeles dold under bårtäc
ket, stel som ett lik. Nunnorna bu-
ro i procession korset omkring hen-

ne-
O hur gärna Giovanella Servale 

hade velat vara död, i den sista 
slummern, där ingen sorg skulle 

kunna väcka henne mer, död, död, i 
den stora vilan, där man ej tänker 
mer, ej älskar mer, ej lider 
mer! Hur gärna hon skulle velat 
vara i Evas ställe, den hemlighets
fulla Felicetta Filomarino, som ha
de höjt 'sig över den jordiska kärle
ken till dyrkan av Skaparen själv, 
som kände bur hon alltmer löstes 

ur de jordiska banden! 
Bönerna för de döda fortsatte, 

dystra och beklämmande, under det 
solen småningom lyste upp alla de 
stora fönsterna med de röda gardi
nerna och spred ett varmt sken i 
kyrkan. Dödsklockan fortsatte att 
klämta, och de nyfikna, som samlats 
på gatan därutanför, kunde ej fatta, 
vad detta var för ett underligt bröl

lop. 
Slutligen gick kardinalen fram 

till Eva och sade till henne på latin: 
"Surge quae dormis, et exurge a 
mortuis. et illumina-bit te Christus. 
(Vakna upp, du som sover, och stå 
upp ifrån de döda, sa skall Kristus 
upplysa dig!) Tre gånger uppre
pades maningen. Nunnorna lyfte 
på bårtäcket, Eva reste sig upp på 
knä, isedan steg hon upp på sina föt-
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trafikkultur. 
Jag satt härom dagen inne i en 

spårvagn. 

Det finns trevligare sittplatser, 
men ibland måste man ju ocfcså ta 
de otrevliga. Stämningen var tyst, 
mulen, mättad med ovilja. Fram
för mig satt en ung dam. Hon isåg 
förolämpad ut. Betraktade mig 
med en blick som om jag mördat 
hennes föräldrar eller tillfogat hen
ne något annat obotligt ont. Bred
vid henne satt en annan kvinnlig 
passagerare. Även hon förtörnad. 
Och anledningen till oviljan tycktes 
vara de arma klädtrasor jag bar. 
Hon studerade dem uppifrån och 
ned — nedifrån och upp med en 
min som om hon sett dem förut. I 
sin egen garderob minst. Och jag 
var glad att kunna erinra att jag 
hade kvitterad räkning på dem hem
ma —• direkt från firma n. b.! 
Några platser därifrån satt ett tred
je fruntimmer med en korg som jag 
vid påstigningen händelsevis råkat 
stöta till med foten. Hon log mali
ciöst och utmanande, då min blick 
oförhoppandes råkade möta hennes. 
Jag såg på uttrycket i hennes ögon 
att hon ansåg min lilla kollision 
med hennes torgkorg vara en länge 
i förväg överlagd demonstration mot 
hennes egen person. — Kom an! 
tycktes blicken säga — jag skall 
nog veta att försvara imig. 

Och jag betvivlade det icke. Man 
behöver inte resa till Munkbron för 
att påträffa en vise slags: äkta 
kvinnlig försvarsvilja. För att icke 
utmana ett så otidsenligt uppträde 
gjorde jag emellertid en liten halv-
omvändning på bänken och började 
se ut genom fönstret till främre 
plattformen. Där stod ett älskande 
par. Jag observerade dem verkli
gen icke. Min blick gick fram mot 
gatuperspektivet och jag tänkte på 
annat. Men de hade vänt 'sig om. 
Deras livliga geister ooh minspel 
drog ofrivilligt min blick till dem. 
De mönstrade mig med glödande 
hat. Satt jag och spionerade på 
dem och avlyssnade idem deras kon
versation! Han yttrade något, som 
jag inte kunde höra, och hon svara
de med ett flatskratt, vars melodi-
öisa klang jag kunde se. Jag bör
jade åter skåda fram i gatuperspek
tivet. Och glömde paret. Glömde 
hela spårvagnen för några korta 
ögonblick. Plötsligt sjönk något 
tungt och mjukt ned på mitt. halva 
knä. Det va;r en herre som satt sig. 
Demonstrativt — förargad att jag 

•<Ù>. 
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placerat mig snett i vagnen. Tack, 
ädle herre! Finare kan man knap
past ge en liten välförtjänt admoni
tion. 

Ny allmän stirrning. Skadegläd
je i ögonen över korgen, som nu åkt 
upp i knäet, en blick av triumf i 
den förolämpade unga diamens ögon. 
Fruntimret, som trodde att jag tagit 
hennes kläder, hade tydligen stigit-
av. Där sutto några andra istället. 
Förtjusande varellser! Deras blick 
sammanslagen i en-enda kunde myc
ket väl kommit en toreador att bäva. 

Nu steg en man in i vagnen. En 
man utan näsa. E:tt fyrtiotal ögon 
satta sig -genast fast, där hans näsa 
borde ha suttit. Det blev outsägligt 
kvavt och tyst. Då nös plötsligt 
herrn bredvid. mig. Kraftigt, fruk
tansvärt som om en bomb isprungit. 
Jag vet icke om det var av trycket 
jag kastades ned mot dörren. Jag 
skulle av ändå. 

Och medan jag stod på plattfor
men och väntade att vagnen iskulle 
hålla in hörde jag en bas, som kun
de hörts över hela staden, takt fullt 
säga: 

—- Det är gott att ha någonting 
att nysa med. 

Mera uppfattade jag icke. Vag
nen for vidare. En ljusblå, fästlig 
sagovagn, som någon snillrik hjär
na framkallat på jorden — män
niskorna till glädje och behag. 

Ragna Peters. 

Det teosofiska samfundet 

högtidlighöll den 21 juni i grekiska 
templet på Yiisingsö sitt femtioårs
jubileum med en kongress, till vil
ken infunnit sig delegerade och re
presentanter från Sverige, Finland 
och Amerika. 

Kongressen öppnades under sed
vanliga högtidliga former av ordf. 
direktör E. A. Gyllenberg, Malmö. 
Högtidstalet hölls av Madaime Ka
therine Tiingley, varefter följde an
föranden av d:r Erik Brogren seni
or, Helsingborg, president för sam
fundet i Sverige och Finland, kon-
sulinnan Anna Wicander, fru Edith 
Kahlson och ingeniör Gustaf Kahl-
son, Göteborg, fru Emily Lemke 
Neresheimer, Point Lorna, m. fl. 

Vaxduk på hyllor och skåp, bor
de vara varje husmors lösen. Kost
naden blir icke stor, om Ni vänder 
Er till "Linopeters", Kungsports-
platsen 2, som har ett rikhaltigt la
ger. 

Icke mot jordens flyktiga lust jag 
byter de tårar, 

Vilka i minnenas natt stilla jag grå
ter ibland. 

B. E .Malmström. 

]Vytt balvår ingår. 

Glöm ej att 

förnya 

prenumerationen ! 

"fåfängligljet oel) 
lagande efter vind." 

Allt är förgängligt på jorden. 
Livet består av ett förgånget som 

är för alltid borta, till betydande 
del också ur vårt eget minne, ett 
närvarande isom förintas i samma 
ögonblick det födes och av en fram 
tid där döden, glömskan, utplånan 
idet äir det vissa slutmålet. 

Trots den uppenbara intigheten 
hos livet, betydelselösheten hos näs 
tan allt vad vi uppleva, dagarnes 
enahanda äga vi en sällsam förmå 
ga att leva i ögonblicket att finna 
det betydelsefullt: oeli njutbart, att 
glömma det framfarna, att se det i 
en förskönad eller försonande dager, 
att ignorera ovissheten i vårt fram
tida öde och den dystra gestalt, i 
vars hand vi en gång skola lägga 
vår, för att i stället .motse de kom
mande dagarne med glada, grund
lösa förhoppningar. Vi kunna göra 
det även om vi icke tro på. eller all
varligt räkna med något mera liv 
än detta enda som förintas i våra 
händer. 

Men en svår motgång, ett tungt 
bekymmer, en djup sorg, tanken på 
mänsklighetens vedermödor, en all
varlig sjukdom, känslan av åldran
de och dödens närhet och .strax vak
na våra tvivel -och misstankar mot 
livet, ana vi dess tomhet, känna vi 
att allt är "fåfänglighet och jagan
de efter vind", drager livsångesten 
in i vårt hjärta, tillfälligt eller för
blivande. 

Det händer att vi då göra oss 
dessa allbekanta frågor, födda av 
fruktan och melankoli: Vem är 
jag? Varifrån har jag kommit? 
Varför är jag här? Vad är mening
en med mått liv? Varthän, o, vart
hän —- går jag? 

Våra tankar, eljes samlade i ett 
enda allt uppslukande intresse, det 
jord'iiska livet: arbete, bröd1, fram
gång, ära, guld, nöjen, lycka, lösa 
sig från jorden, från det som hör 
förgängligheten till och sträcka sig 
längtande efter något där utanför, 
något fast och bestående. 

Det är soim om vi anade en verk
lighet bakom den illusionernas värld 
i vilken vi leva, som om en inre röst 
högtidligt försäkrade oss, att vår 
känsla att livet är djupt menings
fullt, att det ständigt förnyade nu
et är av betydelse trots sitt sken
bart bagatellartade innehåll, att 
denna känsla icke är bedräglig utan 
sann. 

Hur djupt denna pessimism in
för livsgåtan kan' bli därom åter
finnes en belysande och givande 
skildring i Tolistojis "Bekännelser". 

Om en av sina mest glänsande 
livsperioder — han var rik, ryktbar 
lycklig i sina familjeförhållanden, 
frisk — skriver han: 

"Jag kunde icke skönja någon 
förnuftig mening i. någon av mina 
handlingar. — Vad skall bli behåll
ningen av vad jag gör i dag? Av 
vad jag gör i mofrgon? Vad blir 
behållningen av hela mitt liv. Var
för måste jag göra någonting? Finns 
det i mitt liv något ändamål, som 
icke ska.ll förstöras och bli till intet 

genom den oundvikliga död som vän
tar mig? 

— Dessa frågor, fortsätter han, 
äro de enklaste i världen. De upp
stå hos varje mänsklig varelse från 
det enfaldiga barnet till den visaste 
åldring. Men kanske, sade jag till 
mig själv, finns det någonting, som 
jag undgått att lägga märke till 
eller icke förstått? Det är icke möj
ligt, att detta förtvivlans tillstånd 
skulle vara det naturliga för mänsk
ligheten. 

Tolstoj skildrar därefter hur han 
sökte förklaringen inom vetenska
pen, sökte dag och natt lik en män
niska, som är vilsegången och spa
nar efter räddning. 

Han fann emellertid ingen och, 
vad som gjorde saken ännu hopp
lösare, Ihan kom till övertygelsen att 
alla som före honom sökt svaret i 
vetenskapen endast hade funnit det
samma som bragt honorm själv till 
förtvivlan, nämligen att livets me
ningslöshet är 'den enda säkra kun
skap, som är åtkomlig för männis
kan. 

Tolstoj vet endast fyra sätt, på 
vilka livet under sådana förhållan
den kan levas: en med djurets be
släktad blindhet, som ta;r livet så
dant det kommer, utan att grubbla 
över dess intighet, eller en reflek
terande epikurisim som visserligen 
genomskådar gyckelspelet men snap-
nar åt sig livets fröjder, medan det 
varar. Den tredje utvägen är ett 
"manligt självmord" och det fjärde 
ett fegt kvarstannande i det liv man 
dömt meningslöst. 

För egen del är Tolstoj besluten 
att taga sitt liv, men medan hans 
tanke syssilar, dels med denna plan, 
dels med fortsatta iakttagelser om 
livets meningslösa gäckeri, "kände 
jag" berättar ban "hur mitt hjärta 
greps av en annan häftig trånad. 
Jag kan icke kalla det för annat 
än 'tönst efter Gud. Detta ropande 
på Gud hade ingenting att skaffa 
med gången av mina tankar; det 
kom från mitt hjärta. Det var som 
en känsla av fruktan, vilken gjorde 
att jag föreföll mig isom ett föräld
ralöst barn, ensamt mitt ibland des
sa underliga ting. Och denna fruk
tan lindrades av hoppet att finna 
hjäln hos någon". 

Det dröjde tre år innan Tolstoj 
fick den hjälp han hoppades på. 

— Jap- minns, berättar han, en 
da'- tidifrt om våren, då jag var en
sam i skogen ooh lyssnade till dess 
hemlighetsfulla röster. Därunder 
kom min tanke åter till detta, som 
varit dess ständiga sysselsättning 
under tre år—frågan om Gud. Men 
föreställningen om honom., sade jag 
till mig själv, hur skall jag någon
sin nå fram till den? Vid denna 
tanke upostego hos mig glada önsk
ningar i riktning mot livet. Allt 
hos mig vaknade och blev menings
fullt. — — Varför iskulle jag leta 
mera, frågade en röst inom mig. 
Han finnes, lian utan vilken jag 
icke kan leva. Att känna Gud och 
leva är en och samma sak. Sök 
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Gud och det skall icke finnas nå
got liv utan Honom". 

Livets mening framstår i detta 
ögonblick för Tolstoj med bländan-
klarhet —• människoandens förbätt
ring, dess fostran för himlen. 

I själva verket är det allenast 
livsgåtans religiösa lösning som be
jakar och förklarar iden hoppfullhet, 
Soim besjälar människan, hennes känsw 
1a, av livets vikt. Endast den religiösa 
livsuppfattningen ger en förnuftig 
mening åt det etiska krav, som ut
gör den mänskliga personlighetens 
grund och på vilken mänsklighetens 
utveckling uppåt är byggd. 

Varje annan tydning är — ytterst 
—•* en nattsvart pessimism. Det står 
gravluft även kring utvecklingslä
rans "optimistiska" förkunnelse om 
en mänsklighet, som skall fortsätta 
att stiga och nå det högsta tänkbara 
välstånd, den »törsta kunskap och 
makt för att slutligen, själv ändlig, 
förintas när jorden blir obeboelig och 
vara Som om den aldrig funnits, al
drig levat, kämpat, lidit och segrat. 

Det srtora psykologiska problem 
av vilket vår skuld eller icke-skuld 
med Ihänsyn till synden och religio
nen avhänger, nämligen om männis
kan äger en fri vilja eller om hen
nes bandi ingår gestalta si g som d e 
göra därför att de icke kunna ge
stalta sig anor lunda, detta problem 
bar vetenskapen ännu icke analy
tiskt genomträngt men vår personli
ga erfarenhet ger dock,så. långt den 
räcker, stöd åt uppfattningen att vi, 
åtminstone i någon mån, äga en fri 
vilja, att ett val mellan olika alter
nativ står OISIS öppet, och att vi {lär-
för äro ansvariga fö;r våra handling
ar så långt vår insikt om det rätta 
och vår förmåga att utföra det 
sträcka sig. 

Liksom en bestämd lagbundenhet 
råder på det fysiska området, sy
nes en uppenbar lagbundenhet, ehu
ru av annat slag, vara för handen 
också på det andliga området. 

De lagar vi här möta ge oss fri
het — i viss utsträckning — att 
tänka, besluta och •handla, att välja 
mellan gott och ont, men de låta 
samtidigt varje vår tanke, varje, vår 
handling följas av ögonblickliga 
domslut, som verkställa sig själva 
med obönhörlig stränghet men med 
en rättvisa, mot vilken ingen befo
gad klagan kan höjas. Tänkare 
som Emerson och Carlyle för att 
nämna några, 'harva omfattat denna 
åsikt, för vilken i vår tid den unga 
psykologiska vetenskapen håller på 
att samla bevis! 

Det är nämligen icke endast under 
våra bönestunder o. i livets stora ögon
blick vår eviglietsvareise utmejslas. 
Varje dag, varje istund ställas vi i 
vårt tanke- och handlingsliv inför 
avgörande val mellan ont och gott, 
mellan vår jordbundna natur och 
vår etiska personlighet. Varje så
dant val även om det rör bagatell-
artade ting är ett bidrag till karak
tären, ett plus eller ett minus. Väl
ja vi det goda, stärkas vår vilja till 
det goda. Välja vi det onda, erhålla 
de onda tendenserna ökad styrka. 
Rena tankar rena oss, orena tankar 
besudla oss, goda gärningar förädla, 
onda förhärda oss. Vårt dagliga och 
stundliga ställningstagande till ting
en och människorna, den sinnesför
fattning, den anda, vari det eker, 
det är detta som bestämmer vår in
re människais utveckling. Hur verk
lig, hur påtaglig vår jordbundna i 
frihet utvecklade natur är, har varje 
människa erfarit, vars etiska person
lighet vaknat till medvetet liv och 
upptagit den strid med det onda, 
för vilken människohjärtat är val
platsen. 

Det finns en bestämd skillnad 
mellan den etislka viljan och den 
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religiösa viljan. Den förstnämnda 
har betecknats som det rätta hand
landet med den fortsatta striden 
mellan gott och ont underförstådd. 
Den religiösa viljan är det rätta va
randet — kampen med det onda har 
upphört, därför att det goda fram
står som det enda åtråvärda, som 
själva livsluften för mäuniskoaiiden. 

När religionen hotar oss med 
evig fördömelse för våra icke ång
rade oförsonade överträdelsers ooh 
underlåtenhetssyn ders skull uppre
ser sig vår rättskänsla, och vi in
stämma med Maeterlinck när han sä
ger att fördömelsen, utstötandet 1 

mörkret är att föredraga framför 
närheten av den grymhetens ocn 
hämndgirighetens Gud, soin skulle 
kunna fälla sådana domar. Stial" 
fets strängbet förefaller så orimlig , 
så meningslöst hårt för den smiulft 
syncl som kan inneslutas i ett kor 
jordeliv 'Och som Allgodheten så M 
borde kunna fölåta och glömma. 

Men helt annorlunda ter sig sa-
ken, om vi uppfatta vårt i daglig® 
tankar och gärningar manifesterat e 
gud s förakt, vår kä rleksl ösh et mo 
nästan, vår falskhet, vår avund, _^ar 

hårdhet, vår gränslösa självvi&k e, 
vårt fientliga ointresse för allt som 
hör det andliga livet till, om vi upp 
fatta allt detta icke som tillfälliga 
och betydelselösa företeelser a 
som sanna uttryck för vad vi ar 
och för vad vi önska vara, d. ^ • 

naturliga uttryck för vårt :llin'el0 

väsende, för vår evighetsyare^ • 

Det blir vid "domen" icke lraga 

våra gärningar ty de äro sma och 
v ai ai ga>i liiiigict A i/j - . m/)M 
förgängliga, utan om vad vi ge 
dem blivit, vad vi äro. *1 ' 
att rättvisa skall 'skipas. Alen 
höra vi rättvisligen hemma.. £ 
isets värld? Eller i m'örkre s. 

Vi öro icke Guds slavar^ 
marionetter i hans hand. * , 
väsenden, födda av jord och ! j 
med frihet att ansluta oss i 

Det är ekonomiskt ullstyger, MöbeUyger, 
därför 

vara tillverkningar bevisligen 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. 

Prover sändas. Precisera godhetsfullt vad Ni °ns 
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och 
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Gud kan lika litet med sin 
^'k påtvinga den fientlige män-
> iden frälsningen som en fars 
5^°aI niors kärlek kan rädda från 
K V undergång den ison^ som vill 
Wt fördärv. 
Y vete händelser äro obetydliga, 

Lh och meningslösa, ett jagan-
efter vind, om de anknyta sig 

j, <t till jorden. De bliva stora 
1 fvlllda av en allvarlig skönhet, 

; äro medel till mäniskoandens 
för himlen. 

Pen inre försäkran vi tycka oss 
att livet är en omätligt dyrbar 

'•"a en lycka, är ett grymt gäcke-
! ^ om icke en fortsättning gives på 
I ^ sidan "-raven. Denna försäk-
1 beslås i annåt fall med lögn av 
I fret självt," av desis mångahanda 

Lor. olyckor och sorger, av sjuk-
j ® och död. Ä andra sidan är li
vet hur svårt det än må gestalta sig 

kllhet, som vi med visshet känna, 
diet leder oss till Gud. Även 

ged blödande fötter skola vi villiga 
och hänryckta vandra den vägen. 

I. D. 

Rär ocb Där. 
Från Spanien meddelas, att en 

kvinna för första gången i landets 
historia uppträtt som advokat inför 
en 'domstol. Senorita Victoria Kent, 
engelska till börden, försvarade med 
(en mest lysande vältalighet en för 

mord anklagad. 
Man får hoppas att det var en 

«skyldig, senoritan tagit under sitt 
«beskydd, fast ingen upplysning läm

nats ' därom. 

I Finland finnes en organisation, 
på vars program står "fru-refor
men", gemensamhetstiteln "fru" för 
illa vuxna kvinnor. Fru Aida Al-
jålå (vår korr. uppger detta namn) 
som är ordf. för förbundet, medde
lar, att tanken vinner terräng, lång
samt men säkert. Motståndarne till 
reformen utlyste en tävlan om en 
ny och sammanfallande titel för 
män och kvinnor. Det är emellertid 
svårare än någon anar att hitta så
dana idéer. Allt vad man fann var: 
"Den ärade". Det magra resultatet 

förkastades. 

Syster Ignatia tillhörande kloster
orden Den heliga Franziskus och 
föreståndarinna för det stora "stu
dentköket" i Köln har för sina för
tjänster om den akademiska ungdo

mens väl, kallats till hedersledamot 
av universitetet. 

Ett nytt bevis på det nära sam
bandet mellan matbordet och det 
manliga hjärtat. 

Serum mot kräfta. 

Enligt meddelande har en eng
elsk läkare, d:r Thomas William 
Lumsden i Chelsea, lyckats framstäl
la ett serum mot kräfta. Englands 
skickligaste specialister på ikräft-
•sjukdomens område ha konfererat 
med honom och en ny större konfe
rens är under förberedande. 

På läkarehåll uttalar man sig 
mied stor försiktighet om det nya 
kraftmedlet för att icke, innan viss
het er nåtts, ingiva de kräftsjuka 
förhoppningar, soim kanske skola vi
sa sig grundlösa. 

Auktoritativa uttalanden konsta
tera 'dock aj;t det finns en möjlighet 
att d:r Lumlsdens serum verkligen 
är idet läkemedel vetenskapen med 
så stor iver islölkt. 

Hittills anställda prov, vilka dock 
inskränkt sig till kräftsjuka djur, 
ra givit utmärkta resultat. Medlet 
tillintetgör kräftcellerna utan att 
skada den omgivande friska cell-

vävnaden. 

Ekparkett Flooring är icke stort 
tjockare än vanlig linoleum; den 
lä g1 (res därför med fördel direkt på 
det gamla golvet. Påläggninsen 
sker snabbt — kostnaden är billig. 
"Linopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Om icke människorna smickrade 
varandra skulle det icke finnas nå
got umgänge. 

L. de Wauvenargue. 

Den som himlen ej beskärt en 
vän, ve honom! Den mannen är ej 
ens värd, ätt du hälsar på honom. 

F. Bodenstedt. 

När solen skiner se vi våra vän
ner. Det behövs solsken för att de 
skola se oss till vår fördel. 

Lady Blessington. 
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iar kvinnan kattnatur? 
6n duell mellan två författare. 

Medan den manliga naturen i all
mänhet betraktas som den mänsk

liga är uppfattningen av den kvinn
liga i hög grad varierande. 

Det är som om man här saknade 
fasta hållpunkter, och frågan om 
kvinnans natur är likvärdig med 
mannens, något för mer eller under
lägsen denna är alltjämt föremål för 
strid. 

Kanske har denna strid antagit 
en skarpare karaktär sedan kvinnor
na på alla områden börjat uppträda 
som konkurrenter till den manliga 
arbetskraften och den manliga be
gåvningen. 

En intressant duell i den förelig
gande frågan har utkämpats mellan 
två författare, Gilbert Frankau, en 
populär och även bemärkt engelsk 
romanförfattare samt den kände och 
beundrade essayisten James Doug

las. 
Mr Frankau höll ett offentligt 

föredrag där han skämtsamt men 
beskt gick tillrätta med tidens kvin
na. Auditoriet som räknade ett 
starkt kvinnligt inslag mottog hans 
uttalande med bifall. Föredraget 
uppkallade emellertid Mr Douglas till 
en skarp kritik i Sunday-Express, 
där sedan även Mr F rank aus "Ur
säkt till kvinnorna" publicerades. 

Vi giva nu ordet till Mr Douglas 
som "inleder sin artikel med en ax
plockning ur Mr Frankaus före

drag: 
"Jag skulle vilja med en skallan

de väckelsesigna.l uppfordra alla 
män att driva kvinnorna tillbaka 
till sin plats igen". "Kvinnan är 
ett mindre moraliskt djur än man
nen". "Kvinnorna äro ingenting 
annat än kattor — de äro utan sed
lig känsla". Det är en djup san
ning, att kvinnorna ej ha någon ka
raktär alls". "Alla hatar ni disk, 
sopning, damning och hushållsrä-
kenskaperna". "De flesta av er äro 
usla mödrar". "Kvinnan är ett far

ligt djur". 
— Detta är, fortsätter Mr Doug

las, inget dårhushjons tomma utgju-
telser. Det är inte bara fraser. Det 
är ett moget förstånd, som här talar 
noga övervägda, beräknade och upp

riktiga ord. 
Deras upphovsman är Mr Gilbert 

Frankau, en populär och produktiv 
romanförfattare. Kvinnorna äro 
hans råmaterial. Han formar dem 
till karaktärer och väver in dem i 
sina intriger. Han är romanlittera-
iurena Courtland. Han bör vara 

hemma på området. Men han gör 
sig istället stor möda att bevisa, att 
han ingenting vet. och att alla hans 
romaner äro produkter av obillig och 
oövervinnelig okunnighet. Det är 
tydligt och klart, att han under åra
tal har uppehållit sin ryktbarhet 
under ett falskt sken. Han borde 
bränna upp alla sina böcker och leva 
på allmän barmhärtighet. 

Kvinnan är ej mindre sedlig än 
mannen. Hon är mera sedlig. Var
je man vet, att sedlighet är snarare 
en kvinnlig än en manlig dygd. 
Mannen är en oförbätterlig osedlig 
erotiker. Han har kvinnans förfi
nande och förädlande inflytande 
att tacka för sin gradvisa utveck
ling från urslemmet. Kvinnan har 
förvandlat lians djuriska begär till 
ideal, hans lustar till romantik, hans 
sinnlighet till känsla. Civilisatio
nens prövosten är graden av dess 
vördnad för kvinnan. Om kvinnans 
tillstånd i en stat är lågt, så är den 
staten urartad, Frankauism är ett 
symptom till moralisk dekadans. 

Här om dagen försäkrade mig en 
kvinna, att männen äro mera kattlik-
nande än kvinnorna. Om alla män 
vore genompyrda med Mr Frankaus 
ytliga kvinnohat, så skulle hennes 
anklagelse vara berättigad. Ingen
ting kan vara mera kattaktigt än 
hans sätt att klöisa, fräsa, och jama. 
Det finns ingen grund för det orim
liga påståendet, att kvinnorna ha 
varken moral eller karaktär. Jag 
håller med Mrs Cecil Chesterton, då 
hon säger, att kvinnans moraliska 
känsla är för starkt utvecklad. 

Genomsnittäkvinnan är en martyr 
för uppfattningen av sin plikt som 
maka och mor. Hennes vansinniga 
osjälviskhet exploateras obarmhär
tigt av mannen. Om kvinnorna vo
re mindre osjälviska, iså skulle män
nen vara mindre sinnliga. 

- Det är en ärekränkning mot kvin
norna att säga, att de avsky sitt 
husliga arbete. De obehagliga ar
beten, som förrättas i hemmet varje 
dag av kvinnorna äro oräkneliga, 
och de utföras, därför att kvinnorna 
betrakta dem som kärleksverk. 

Det finns millioner hustrur, som 
arbeta hårdare än någon tjänare 
skulle kunna förmås att arbeta mot 
än så ;stora ekonomiska fördelar. De 
arbeta utan lön och ofta utan en 
smula tacksamhet livet igenom. De
ras beredvilliga slaveri tages emot 
soim något självskrivet av de varel
ser, som Mr Frankau framhåller så

som skapelsens självskrivna härska
re. 

Om kvinnorna reste sig mot den
na husliga livegenskap, skulle män
nen snart lära sig att sätta värde 
på deras levnadslånga tjänster och 
uppoffringar. Ett hem är ingen 
automatisk maskin, som går av sig 
själv. Det är ett under av verkan
de kraft, som förnyas varje dag ge
nom dess skapares och uppehållares 
tåliga självuppoffring. 

Det manliga hjärtat gripes av bä
van, när husets ängel nedlägges på 
sjuksängen eller dukar under för 
överansträngning. All hemtrevnad 
är plötsligt försvunnen för honom. 
Hans hjälplöshet är absolut. Han 
upptäcker, att han är alldeles 
ur stånd att göra det, som hans hust
ru gör dagligen och stundligen utan 
att knota. Det betyder ingenting, 
om han är rik eller fattig. Resul
tatet. är detsamma i alla händelser. 
Den lugna ordningen och hushåll
ningen i hemmet äro förvandlade 
till ett koas av förvirring och slö
seri. 

Det är osanning, om man säger, 
att kvinnan ej är lycklig, om hon 
inte får ge ut pengar. Mannen är 
en född slösare, under det kvinnans 
passion är spansamhet, En man i 
en butik är en ömklig syn. 

Han vet inte, vad någoting är 
värt och inte, vad någonting kostar. 
En kvinna är en levande encyklo-
pedi av priser oe'h valörer. En man 
och hans pengar skiljas snart åt, 
men en kvinna tillbringar sitt liv 
med att spara och skrapa ihop. Hon 
är den bästa tänkbara finansminis
ter, ty det är just hennes göra att 
få inkomster och utgifter att ga i-
hop. Hennes outtröttliga hjärna ut
finner oupphörligt nya sätt att kun
na spara. Vilken kvinna som helst 
kan ruinera sin man, om hon vill. 
Men få kvinnor vill det. De kämpa 
var stund en bitter kamp emot slö
seriet. Det är en kurs i högre upp
fostran för en man att ga i butiker
na. tillsammans med en klok och in
siktsfull husmor. Det är kanske där
för som de flesta män hata och fruk
ta att gå i butiker. 

Vad den kränkande beskyllningen 
angår, att de flesta kvinnor äro då
liga mödrar, kan jag endast säga, 
att de flesta mödrar äro alldeles för 
heroiska, arbetssamma och hängiv
na. De förstöra sin hälsa under ett 
vanvettigt och mystiskt trälande. 
Många av dem välkomna en sjuk-
d rm som sin enda chans att få vila. 
Det finns ingenting, som kan förlik-
nais vid en mors aldrig upphörande 

mödosamma strävan. 
Efter att ha vågat livet gång på 

°ång i barnsängarna inviger hon al

la sina återstående krafter till de 
ringa och obemärkta men komplice
rade plikterna som husmor. Dessa 
plikter har mannen ingen aning om. 
I de flesta hem innefatta de oänd
ligt mycket mer än att laga mat 
tvätta, diska, skura. sopa. damma 
och göra uppköp. En husmor måste 
sy kläder, laga. stoppa och lappa, 
sköta sjuka och uppmuntra både de 
friska och sjuka. Genomsnittsmo
dern är ensamjungfru. Hon har ing
en tid till läsning eller annan re
kreation. Hennes utflykter äro få och 
sällsynta. Hon slipper sällan ifrån 
sin eviga rutin. T. o .m. helgdagar 
äro ett nytt slags slaveri för henne. 

Vi glömma lätt, att de mödrar, 
som kunna överlämna sina plikter 
åt lejda krafter äro endast en ringa 
bråkdel av den stösta kår i världen. 
Det finns många fler mödrar, som 
äro utan tjänare än sådana som ha
va en eller två eller tre. De lata 
och sysslolösa äro endast ett fåtal 
varemot de trötta och utsläpade äro 
en hel armé. Många av dem leva 
ett troftigt liv i torftiga bem på us
la gator, kanske i själva slumkvar
teren. Detta är de farliga djur, som 
äro utan hjärna, utan medborgerligt 
samvete, utan moral och utan karak
tär! 

Jag tycker mig höra en skratt
salva från denna ädla armé av själv-
gjorda martyrer över det komiska 
påståendet, att de "hålla på att slipa 
sina vapen för kriget mot männen, 
och att de försöka driva bort skapel
sens herrar från deras ursprungliga 
plats som beskyddare". 

För de flesta mödrar är könsmot
satsen en farlig och svår olägenhet, • 
som enormt förvärrar de praktiska 
och prosaiska problem, som dé ha 
att lösa, De må ha hängivit sig åt 
romantiska drömmar som unga flic
kor. men moderskapet driver ut nr 
deras själar allting annat än hängi
venheten för deras sublima *plikt 
som barnavårdinnor och sina mäns 
beskyddarinnor. 

Mannen arbetar åtta timmar om 
dagen, och i allmänhet lagar han så, 
att han inte behöver arbeta för hårt. 
Ararje liten imors förnämsta omsorg 
är att söka skydda honom under 
hans lediga tid, så att bon och hen
nes barn skola få ha kvar taket över 
huvudet och kunna hålla kreditorer-
na på avstånd. Uppgiften att vakta, 
uppmuntra och trösta en nog så 
karlaktig man är ett allvarsamt 
plus till hennes andra arbeten. 

Det är ett mysterium, hur detta 
kan åstadkommas år efter år av mil
lioner trötta, utmattade och slitna 
mödrar i våra byar och städer. En 
enda blick på deras fårade ansikten 
eller deras vita gardiner eller deras 
blanka fönsterrutor uppenbarar in
tensiteten av deras brottande med 
livets olösliga problem. 

Jag känner mig böjd att "med en 
skallande väckelsesignal uppfordra 

Just nu Realiserar Gustaf Byrmans Enka enormt 
billigt 
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liunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Den officieraude kardinalen, som 
We följt Eva in i klostret, gick nu 
frän sin plats vid abbedissans sida 
fram till den blivande nunnan och 
A'äkignalde det vita saapulariet, och 

lade det om halsen, automa-
^ä'kt. utan att se någon i ansiktet. 
Hela tiden bibehöll hon samma ut-
tryck, om ingen känsla av märta el-

glädje någonsin iskulle få störa 
^r. Denna orörlighet i ett ansikte, 

alla hittills sett ständigt väx-
tande, verkade mera pinsamt än ett 
Stryck av djupaste förtvivlan. 

Slutligen knäböjde Eva bredvid 
lilla dörren och böjde på halsen, 
nunna lämnade de andra och 

2lck fram till novisen, samlade allt 

hennes hår i en bunt och kramade 
ihop det i sin hand. Abbedissan, 
gammal och krokig med ett stort 
juvelprytt kors, som ständigt stötte 
mot hennes bröst, då hon gick, när
made sig långamt Eva. Där nere 
i kyrkan sträckte alla på halsen och 
reste sig på tåspetsarna för att se, 
vad som försiggick. Novisen, som 
fallit på knä, bad, man såg henne 
röra läpparna. Den gamla abbe
dissan grep fatt i en lang blank sax 
och förde den till båret, som nunnan 
höll utsträckt -och upplyftat. Då no
visen kände det kalla stålet pa hal
sen, genombävades bon av en lang 
rysning, kanske av skräck. Kvin
norna, som betraktade henne, upp
hörde att bedja och grepos av sam
ma förskräckelse. Saxen, som för
des med osäker hand av den gamla 
abbedissan, gnisslade utan att klip
pa av håret, gled undan, operationen 
tycktes aldrig vilja taga slut, dessa 
fem minuter föreföllo som en evig
het. Till sist låg den avklippta hår
massan i abbedissans hand, slapp 
som ett dött ting. Här och var i 
kyrkan såg man ett kvinnoansikte 
hastigt dragais tillbaka, dödsblek! 

och skälvande. ' Elfrida Kapnist, 
grevinna Galeota, böjde sitt huvud 
med de upproriska lockarna, bohè-
miennens fria, trotsiga huvud, och 
brast i gråt.. Man kastade en svart 
slöja över novisen, vars huvud med 
en gång tycktes ha krympt, blivit 

onaturligt litet som på en död. 
Ceremonien var ännu icke slut. 

Novisen Muscettola hade som den 
högsta nåd erhållit tillåtelse av den 
Heliga Stolen att slippa provåret, 
hennes kallelse var sa avgjord, så 
oemotståndlig, att hon önskade ^ • 
lägga löftet samma dag, som ron 
tog slöjan. Förgäves hade t. o. m. 
hennes biktfader rått henne att av
stå från denna tanke, hon skulle ju 
kunna ångra sitt beisilut, och då sto-
de det henne fritt att återtaga döt i 
tid . Hon hade visat sig så bestämd, 
så orygglig, att man hade måst vin
da sig med en anhållan direkt till 
Rom. Och Rom hade samtyckt. 
Nu för tiden var det ej så många, 
som l.levo nunnor, en så brinnande 
håg för kallet skulle kunna bli ett 

efterföljansvärt exempel. 
Novisen hade stigit upp mitt i 

koret, framför den lilla dörr i.;, som 

ledde till klostergården, fyra nun
nor med tända ljus ställde sig om
kring henne. Man hade givit henne 
ett långt pergamentsbrev, skrivet pä 
latin. Hon läste upp det, långsamt, 
långsamt men utan rörelse, utan en 
darrning i rösten, en röst som redan 
blivit monoton som de gamla nun
nornas. Det var det långa kloster-
formuläret, som hon upprepade vid 
skenet av de fyra vaxljusen. 

De tunga, främmande latinska or
den kommo alla de bedjande kvin
nornas hjärtan att bäva, och t. o. m. 
männen kunde ej undgå att känna 
•sig gripna. En djup tystnad häi-
skade i kyrkan. Slutligen upphör
de Eva med läsningen och framsade 
på italienska de fyra löftena: kysk
het, fattigdom, lydnad och kloster 
för livstiden. Hon sträckte fram sin 
hand och avlade eden med lugn röst, 
tog pennan, som lämnades henne 
ooh undertecknade pergamentsbre-
vet, varpå även abbedissan och kar
dinalen skrevo under, Anna Doria 
grät hejdlöst med små korta och 

hesa snyftningar. 
Därefter blev ceremonien ännu 

dystrare. Framme i koret var en 

matta utbredd på golvet; nunnorna 
förde dit Eva, läto henne lägga sig 
ned och ligga stilla utsträckt pa 
ryggen som en död, de lade hennes 
händer i kors över bröstet och be
täckte henne med ett bårtäcke av 
svart sammet, besatt med silv erga-
loner. På mitten isyntes dödens m-
signier i 'silver, dödskallen och ben
knotorna. Runt omkring pa var och 
en av de fyra sidorna brunno fyra 
istora vaxljus som kring ett lik. och 
plötsligt började klockan i Santa 
Clara att ringa själaringning. ^ "n-
norna sjungo De profundis. De bå
da Sannicandrarna tryckte sig upp
skrämda och gråtande tätt intill 
varandra, troende, att Eva verkligen 
var död. T. o. m. Maria Gulli-San-
nicandro kände sina ögon fyllas av 
tårar vid denna begravning av en le
vande varelse. Man tände rökelse 
och stänkte vigvatten över Eva, 
som låg alldeles dold under bårtäc
ket, stel som ett lik. Nunnorna bu-
ro i procession korset omkring hen-

ne-
O hur gärna Giovanella Servale 

hade velat vara död, i den sista 
slummern, där ingen sorg skulle 

kunna väcka henne mer, död, död, i 
den stora vilan, där man ej tänker 
mer, ej älskar mer, ej lider 
mer! Hur gärna hon skulle velat 
vara i Evas ställe, den hemlighets
fulla Felicetta Filomarino, som ha
de höjt 'sig över den jordiska kärle
ken till dyrkan av Skaparen själv, 
som kände bur hon alltmer löstes 

ur de jordiska banden! 
Bönerna för de döda fortsatte, 

dystra och beklämmande, under det 
solen småningom lyste upp alla de 
stora fönsterna med de röda gardi
nerna och spred ett varmt sken i 
kyrkan. Dödsklockan fortsatte att 
klämta, och de nyfikna, som samlats 
på gatan därutanför, kunde ej fatta, 
vad detta var för ett underligt bröl

lop. 
Slutligen gick kardinalen fram 

till Eva och sade till henne på latin: 
"Surge quae dormis, et exurge a 
mortuis. et illumina-bit te Christus. 
(Vakna upp, du som sover, och stå 
upp ifrån de döda, sa skall Kristus 
upplysa dig!) Tre gånger uppre
pades maningen. Nunnorna lyfte 
på bårtäcket, Eva reste sig upp på 
knä, isedan steg hon upp på sina föt-
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alla män" att lyfta mödrarna från 
•deras nuvarande låga plats till en 
högre. Jag råder dem, som förakta 
kvinnorna att istället böja isig i öd
mjuk tacksamhet inför dessa mänsk
lighetens tjänande andar . Mr Fran-
kau upprätt på bakbenen som en per
sonifikation av den felande länken 
är en osmaklig syn. Han iskulle ta 
sig manligare och mänskligare ut, 
om han låge på knä. 

Mr Frankaus svar följer i nästa 
nummer! 

De långa fing-
rarnes folk. 
Av LILLY WALLNER. 

De dagliga tidningsnyheterna om 
förskingringar, bedrägerier och till
grepp, ofta på håll där man minst 
väntat dem, inge oas en otrygg 
känsla av att det icke är så väl be
ställt med den svenska hederlighe
ten som tidigare. 

Särskilt för föräldrar, som sända 
sina söner och döttrar ut i livet och 
se dem knutna till förtroendeposter, 
med vilka följer handhavandet av 
stora penningbelopp, torde här en 
hemlig källa till oro förefinnas. 

De ana frestelserna och frukta ett 
fall, vars livsförödande följder de 
alltför väl inse. Vad de icke kunna 
mäta är den motståndskraft de 
unga äga mot frestelser av ifråga
varande slag. Kanske är den till
räcklig, kanske för liten. 

Men även för dem som på god tro 
måste lämna sina penningar i an
ställdas vård är det av vikt att ve
ta om de äro ärliga naturer eller 
icke. 

Finns det några tecken eller för
hållanden söm ange vilka personer, 
som höra till de långa filigranes 
folk eller som lätt av en frestelse 
kunna komma att överföras till de
ras kategori? 

Låt oss försöka besvara denna 
fråga! 

Att stjäla har alltid ansetts som 
ett föraktligt brott, som ett tecken 
på en svag och opålitlig eller låg 
och dålig karaktär. När detta brott 
belagts med så stränga straff som 
skett har det icke uteslutande föran
letts av de besittandes månhet att t 
skydda sina ägodelar, utan här har 
nog också spelat in det allmänna 
föraktet just för tjuven, för hans 
mindre värdiga natur. 

Nationer med erkänt god folk-

Sänd Eder Tvätt till 

Tvättanstalten Västkusten 
Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
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karaktär räkna också ett mindre 
procenttal förbrytare på detta områ
de än andra med sämre folkkarak
tär. 

Individuellt taget tåla unga män
niskors ärlighet i allmänhet icke en 
alltför stark påfrestning. Den kan 
finnas där, men den är icke befcis-
tad. Det är icke tillrådligt, knap
past rätt att anförtro dem penning
ar. utan att de veta sig stå under 
effektiv kontroll. 

De komma ofta från hemmen 
bortskämda, utan stål i karaktären 
och med dyra vanor, till vilkas upp
rätthållande den intjänade begränsa
de lönen icke räcker. 

De äro utsatta för starka frestel
ser, dels genom sina egna stora be
hov i fråga o,m nöjen och lyx, dels 
genom påverkan av den njutnings-
lystna ofta tanklösa ungdomsvärld, 
i vilken de röra sig. 

Just på grund av sin ungdom äro 
de böjda att uppfatta saker och ting 
på ett sorglösare sätt än tillbörligt 
är, att kalla ett tillgrepp för "lån". 
Vana vid att hemmet alltid klarat 
upp deras iråkade klammerier hop
pas de på samma hjälp även nu, om 
det skulle gå "åt skogen", och 
slutligen äga de icke tillräcklig 
livserfarenhet för att på förhand 
kunna bedöma vad det betyder att 
börja sin levnadsbana som försnil-
lare och bedragare, som tjuv. 

Unga människor med böjelse att 
leva högt — nöjen för unga' män 
och klädlyx för unga flickor — och 
so,m handskas med andras medel lö
pa alltid fara att överskrida ärlig
hetens råmärken. 

Deras karaktärer behöver icke va
ra direkt fördärvade. Det är till
räckligt att de äro svaga. 

Man har tidigare ansett kvinnor 
ärligare än män, men denna åsikt 
håller på att korrigeras av utveck
lingen. Det ligger bestämda orsa
ker till grund för detta förhållande. 
Att här gå in på dem skulle betyda 
en allför sto<r utvikning —. de för
tjäna ett eget kapitel vid något an
nat tillfälle, 

Till mogen ålder hunna personer 
äro i fråga • om anförtrodda medel 
pålitligare än de unga. Ärligheten 
och rättrådigheten behöva därför ic
ke vara större, men försiktigheten 
är det och förståelsen för risken, de 
svåra ohjälpliga följderna av ett 
felsteg. 

Gifta män äro mera att lita på än 
ungkarlar under förutsättning att 
deras hustru är en bra karaktär och 
en ordentlig hushållare. En.man gift 
med en nöjeslysten, oförståndig och 
slösaktig kvinna är lika farlig för 
ett anförtrott kassaskåp som en ung
karl, invecklad i fruntimmershistori
er. 

Häftiga och burdusa människor 
äro i allmänhet ärliga. Detsamma 
är förhållandet med obegåvade per
soner. I förra fallet saknas den för
ställningsförmåga och smidighet, i 
det senare den försilagenhet som er
fordras, för all genom spelad ärlighet 
och allehanda finter kunna plun
dra andra. 

t r. Kardinalen välsignade henne 
och försvann från koret. Nunnorna 
kysste henne, den ena efter den an
dra. Den lilla dörren stängdes, un
der det den nyinvigda nunnan stäm
de in med de andra i sången: "Ego 
sum resiurrectio ef vita — —• —". 
(Jag är uppståndelsen och livet). 

Men alla kvinnorna i kyrkan 
sänkte sina huvuden och gräto. 

SLUT. 

En äkta vänskap alltid röjer sig 
Just i laitt säga nej i rattan tid, 
En otjänst ofta kärlek gör, när den 
Vårt bifall har till mål och ej vårt 

bästa. 

J. W. v. Goethe. 

Vill du verka något för din bro
der, så börja med att älska honom. 

Th. Lange. 

Ocl) sedan? 
N y -ma Ith usian iism en, barnbe-

gränsningsirörelsen, har som bekant 
vunnit insteg även i vårt land och 
räknar numera anhängare inom alla 
samhällslager, icke minst inom. den 
yngre arbetarvärlden. 

I åtskilliga länder har man hun
nit längre på denna väg än hos oss. 
Så t. ex. har f ödel seko ntr o Ilen fun
nit försvarare icke blott hös präster, 
anslutna till engelska högkyrkan, 
utan helt nyligen även hos den 
stränga religiösa sekt, som kallas 
kväkare, och isoim har sina starkas
te organisationer i England och 
Amerika. 

Vad man genom barnbegränsning
en hoppas vinna är: 

en minskning arv folkstockein med 
reducering av arbetskraften och för
bättrade utkomstmöjligheter för al
la, 

en högre levnadsstandard för de 
mindre bemedlade familjerna, 

förbättrade förthållanden för de 

Dans. 

Nu knaka de i fogarna, 
golvplankorna i logarna, 
nu är det dans i skogarna, 
nu vila -plogarna. 
Och nu är det ett jazzande, 
när sommarsolen passande 
stekhet och varm och gassande 
blir fram på dan. 
Då dansa de på blanka blan, 

fallera, 
människorna från stan, fallera, 
såsom man är van. 
Qch skornas glans på var och en, 

fallera, 
lyser på deras ben, fallera. 
Det är VIKINGS sken! 

VIKING TERPENTINKRÄM 
är liksom Viking Skokräm ett 
kvalitetspreparat, som ger sko
donen en djup, varaktig glans. 
Den finnes i fyra olika färger 

samt ofärgad. 

Snåla och Överhuvud taget spar
samma människor äro likaledes ärli
ga, Ingen kan gärna tänkas stjäla 
pangar från andra för att sätta in på 
banken eller lägga ner i någon fastig
het, där de vid första upptäckt skul
le vara i gott behåll för rätte äga
ren. 

Det är människor med stora krav 
på livet, personer som icke "ha 
hand" -med pangar, slösa.rne som 
falla för sjunde budet. Det gäller 
att se upp med dem även om de, vil
ket icke sällan är förhållandet, ha 
ett älskvärt och vinnande väsende, 
ett på gott samvete tydande mun
tert och sorglöst sinne, ett medkän-
nande hjärta och en hjälpsam hand. 
Personer' av denna typ äro nämligen 
ofta svaga karaktärer, lätt påverka
de, lätt vilseledda, lätt fallna, utan 
kraft att säga "nej", det må nu vara 
till sig själva eller andra'. 

Tidsandan med dess överdrivna 
livshunger och därmed följande häf
tiga penningtörst skärper frestelsen 
till oärlighet både i fråga, om direk
ta tillgrepp av anförtrodda medel 
och allmän ohederlighet i handel och 
vandel. Tidens lösliga, religiösa be
grepp utgöra icke häller samma 
styrkegivande skydd i frestelsens 
stund som gångna tiders strängare 
trosuppfattning. " ! 

Att öka särskilt ungdomens mot-' 
ståndskraft på denna farliga punkt 
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Bad-

borde vara en angelägen omsorg för 
alla föräldrar. 

Medlet är lätt anvisat men kanske 
icke lika lätt praktiserat: en, åt
minstone i någon ,mån, spartansk 
uppfo,strån, d. v. s. en uppfostran 
till enkelhet i vanor, till självbe
härskning, till självtukt. till ,stål satt 
stolt rättrådighet. Det behöver väl 
icke tilläggas, att en levande varm 
religiositet är det säkraste skyddet 
mot den frestelse, som här åsyftas, 
liksom mot alla andra frestelser. 

Stort 
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Nyutkomna böcker. 

Bland Bokförlaget Natur och 
Kulturs nya böcker märkas arbetet 
Florens, dess historia och konst av 
Alma Vela Ilde r-P'h i 1 i p.. 

Det är en bok, som kommer att 
bli läst imed största intresse. De 
många, som varit i Florens, de, som 
hoppats komma dit, men även de, 
som icke hysa någon sådan förhopp
ning — alla skola med glädje taga 
del av dfessa livfulla sidor, där kun
skapen och kärleken till ämnet in
gått en så påtaglig förening. 

I förra delen av boken ger för
fattarinnan .inom ramen av de yttre 
historiska tilldragelserna en levande 
skildring av de litterärt, kulturellt 
och politiskt ledande männen: Dan-
te, Petrarca och Boccaccio, 
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Medici och ideœ krets, Savonarola 
och Macbiavelli. — I den andra och 
större delen av boken skildras sta
den själv,. dess karaktär förr och nu, 
byggnader, skulpturverk och mål
ningar. Ett rikt och vackert bild
material underlättar nöjet och för
ståelsen för den. som vill läsa bo-
kçn hemma, ett fylligt register gör 
den lämplig också som handbok för 
resenären. Boken finns även. att 
tillgå i helt skinnband, i vilken 
form den blir en idealisk present-
bok. Priset är kr. 2: 25, samt 3 kr. 
för bundet ex. 

Unga frun: :—; Georg, så du bol
mar! Soin en skorsten ! ! Kommer 
du inte ihåg, att du högtidligt lo
vade att du, isen vi blivit gifla, in
te skulle röka niera,??! 

Gseinålen: —; Alldeles riktigt! 
Oeh jag håller ord! Jag röker inte 
mera, bara lika mycket som förut! 

täcken, Filtar, Sticktäcken. 

Å helt stycke 10 %, samt à stufvar. 
Prim, Ylle- ooh 

Ii» Tricolsticfcerskor lämnas rabatt • ' 4 garner. 

Varthän t sommar. 

De som stå tvevågsna inför frå
gan i rubriken här ovan tillrådes att 
förvärva T u risttrafik fö ren i n gens 
för Bohuslän och Dalsland nyut
komna intressanta årsbok. Där 
återfinnesförst och främst alla Bo
husläns badorter och Dalslands rek
reationsorter imed1 alla möjliga upp
lysningar om hotell och pensionat, 
priser, kommunikationer, naturför
hållanden o. s. v. Den prydligt 
utstyrda, boken inled es med tvenne 
rikt i! I ii sir. originaluppsatser, den 
ena, från, om vi så må säga, Bohus
läns hjärta: trakten kring Gull-
•miarsfjorden, behandlande badorter
na däromkring: Lysekil, Fiske
bäckskil, Alsbäck och Gåsö; den 
andra uppsatsen från en av Dalar
nes vackraste nejder, Bengtsfors-
trakten, vilken tyvärr ej i turistiskt 
hänseende blivit iså uppmärksam
mad som önskvärt varit. Ifråga
varande uppsatser äro synnerligen 
belysande för all den naturskönhet 
som döljer sig inom respektive om
råden. Bohuslän med sin vilda, kar
ga natur, sitt blåa vatten, sin röda 
granit, sina kala klippor; Dalsland, 
imed sin måleriska inlandsnatur, in
bäddat i skog och lövverk med in
slag av vatten och blå himmel. 

Den Boni umgås med många driJ 

ver en minuthandel vilken ger ho
nom mycket att göra men liten vinst. 

A. v. Knigge. 

Det vi längta efter plägar antyda 
vad vi duga, till. 

Fr. Hümmerich. 

Turisten : — Det var mycket ro
ligt i London, men én sådan dimma! 
Jag Säger dig, hon var så tjock att 
man inte kunde skära henne med 
kniv. A7i såg inte två steg fram
för oas, när vi voro ute och bilade. 

Åhöraren betänksamt: — Men 
hur kom ni fram i dimman? 

Turisten : — Jaså, det! Ja, det 
var en småsak. Den första bilen 
borrade med full fart upp en tun
nel och så körde vi efter i den. 
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BREVLÅDA. 

ingen so]_ 

K 

Aurora. Nej, det blev 
uppgång. 

L. L. En mycket svår fråga 
ske finns det en så ondaint^ma» 
ka. Men det kan också bero p^' 
hon har för trånga skodon. En Î 
kant tysk man, Funke, berättar ^ 

an. 

han en gång hade ressällskap m 

gallsjuk kvinna som var urs-inni«., 
eu 

allt och alla. Så isköt hon 
Sill 

spa 

för trånga sko, drog en fetw 
dens suck och var som en omvïU' 
hand, god och glad och översee^ 

M. H. Midsoanmaidikte 
för sent. Det var skada, ty d£.a 

var vacker och hade behövts i ,]H 

om 
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återkommer. Mej 

INNEHALL. 

Utlandskrönika i sammandrag 
Här och Där. 
från gatan. Av Tora Kamm. 
Lösdrivarlagen och kvinnorna. Av 

Gannar Tliorin. 
Av, genom och för kvinnan. 
flin ursäkt till kvinnan. Av Gilbert 

Frankau. 
Moraliska härnadståg. Av Edith Mac-

Millan. 
Teater. 
Söndagsnöje. Av Ragna Peters. 
Badolyckor. 
ûamlà och Nya tiden, sedd genom 
ett fönster. Av Louise Bergh. 

De svåra dagarna. Av Elisabeth Hog-
ström-Löfberg. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Den engelske premiärministern, 
Baldwin, har hållit ett märkligt tal 
i engelska underhuset, då detta i 
samband med f inansbil l en debattera-
de arbetslösheten och medlen däre
mot. Man är sannerligen icke van 
vid sådana pessimistiska tonfall 
från det mäktiga Britannien. 

"Det stora flertalet av våra lands-
. . , T • , o • män, yttrade talaren, ha ännu icke 

Karleken lever av brist pa näiun; Lt % ins<, att (ll. [la:ffar äro för 

ruskiga vädret. 

G. L. Hon 
nya krafter. 

S—s. Det. långa "brevet" kom väl
behålltet fram. Innehållet lika bril
jant som välkommet. Hälsningar! 
Aven till omgivningen. 

Fröken Vira. Giftigt som en röd 
flugsvamp. Vi skola se åt vad som 
kan göras. 

I. J., /., K. K. Det är ett fåtal 
som höra till de utvalda. I detta 
fall blir svaret nekande. 

Ingenting .förbränner så säkert 
kärleken som ett beständigt klander. 

Harriet Beecher-Stowe. 

och dör .av att bliva mättad. 

A. de Musset. 

Den som älskar är blind; den som 
hatar ser spöken. 

M. Jofcai. 

A. Ellwen 
Kött- och Fläskaffär 
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barn som tillhöra dessa familjer 
och 

en allmän ljusning på bostads
marknaden. 

Allt detta är riktigt uträknat, 
men vad är priset för.dessa vinster? 

Om kärlek utan barn är tillåten 
för gifta, måste den också vara det 
för ogffta. I så fa;ll blir äktenska
pet ett onödigt band. Hemmet är 
tillflyktsorten för familjen, d. v. s. 
i äktenskap förenade föräldrar och 
deras gemensamma barn. Utan barn 
ingen familj. Utan familj inget 
hem. Äktenskapet, familjen hem
met äro de grundvalar på vilka sta
ten vilar. Förstör dem och natio
nen hotas av undergång. 

Frankrike har längst av de civili
serade länderna praktiserat barnbe
gränsningen. T våbarnssystemet slog 
igenom. Det var ekonomiskt för
delaktigt, det var bekvämt att en
dast ha två barn. Den tanken gav 
sig själv, att vinsten skulle bli än
nu istörre .med endast ett barn eller 
inget barn. 

Ettbarnsisystemet är nu i mycket 
stor utsträckning antaget i Frankri
ke, särskilt bland arbetarklassen. 

Och följden? Den franska natio
nen kan icke befolka sitt eget land 
utan måste draga till sig en ständigt 
ökad ström av invandrare, i norr 
belgrare och polacker, i söder italie
nare. Det franska folket saknar 
styrka till självförsvar och måste 
trygga sig till negertrupper. Om 
två, tre decennier skall det finnas 
åttio miljoner tyskar mot fyrtio 
miljoner fransmän. 

1 Frankrike drives ingen propa
ganda för barnbegränsning. Man 
försöker istället på allt sätt höja 
nativiteten. Allt göires till den än
dan för att hedra och hjälpa mo
dern. Mödrar till många barn hyl
las vid officiella fester, anordnade 
till deras ära. En ny förordning 
har i dagarne utfärdats, vilken be
stämmer, att varje behövande bar
naföderska, gift eller ogift, sikall på 
det allmännas bekostnad erhålla den 
bästa omvårdnad och all den eko
nomiska hjälp som är av nöden. 
Därjämte föreskriver lagen, att ing
en efterforskning rörande moderns 
namn får göras. 

Alla den franska statens an
strängningar att hindra barnbe

gränsningen hava hittills givit ne
gativt resultat och skola med viss
het göra det också i fortsättningen. 

Denna händelsernas utveckling 
är självfallen och ofrånkomlig. Den 
skall efter hand ge sig tillkänna i 
varje land, där födelsekontrollen 
vunnit insteg och allmän tillämp
ning. Barnbegränsning betyder — 
med lång sikt — ett folkets själv
mord. 

Elin Eilertz. 

Nytt halvår 
ingår om några dagar! 

Vi bedja er att förnya pre

numerationen på vår tidninS 

för det halvår som komme 
och att animera era vännei" 

att bli prenumeranter. 
Priset är endast 

Kr. 3:50. 

Prenumerera på närmast 

eller vår expedition 

Tel. I8O7°-
postkontor 
Magasinsgatan 12 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. 1/2 år Kr. 3: 50. *14 år Kr. 2: —. 

Lösnummer 15 öre. 
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alltid förbi,då våra industrier arbe
tade för hela världen, då vi leverera
de till utlandet de varor vi själva 
behagade, då vi inte frågade köpar-
Ee vad de önskade och då de voro 
tvungna att ta^a våra priser och vå
ra villkor. Denna tid är för alltid 
förbi. Vår ställning i dag är icke 
Än, att vi kunna befalla". 

Det program för arbetslöshetens 
avhjälpande statsministern framlade 
?ar överraskande svagt. Kegering-
ffl kan just ingenting göra för att 
understödja indiustrien., parlamentets 
löjligheter äro också små. De enda 
medel soim verkligen kunna rädda 
nationen ur desis nuvarande stora, 
genom deipreslsionen framkallade svå
righeter äro intelligens och arbete, 
fred mellan arbetsgivare och arbeta
re siaant allmän åtlydnad för parol
len: engelska varor åt engelska fol
ket. 

Orsakerna till Englands iråkade 
bekymmer äro förlusten av betydan
de delar av världsmarknaden på 
Rrund av övermäktig utländsk kon
kurrens, världenis — genom över-
gång till elektrisk drivkraft och ol
jeeldning — minskade behov av 
engelska kol, de tyngande ofantliga 
arbetslöshetsunderstöden och de väl-
(%a avbetalningarne, c:a 850 miljo
ner kr. pr år, av krigsskulden till 
Amerika. 

I Frankrike har det lyckats fi
nansministern, Caillaux, att utan se
delpressens hjälp skaffa pengar till. 
statens kolossala utbetalningar vid 
halvårsskiftet. Trots motståndet 
fran Bocialdeniokraterna, som redo1 

igaimla käpphäst, guldkonfiske-
från de välsituerade, fick rege-

®ngen bemyndigande att uttaga ett 
®rsfa>tt på sex miljarder från fran-
^ banken och att upplägga ett 
tytt stort obligationslån mot guld-
%ta. 

Medan de europeiska makterna la-
"orera med dåliga affärer, vältrar 

Amerika i guld. Orsakerna äro 
a- en klok statlig hushållning, de 

upplagrade krigsvinsterna från det 
Jtokars Europa, inbetalningarne av 

europeiska krigskulderna, folkets 
^hörda arbetsflit, arbetsfreden, 
*ydidstullarne o. is. v. Det kan 
"àjttnaB att den samhälleliga om-
^rdnad i form av arbetslöshetsun-
^®töd som är naturlig i Europa 
^ förekommer i U. S. A.. Där 

får man arbeta och spara eller sväl
ta ihjäl. 

Tyska riksregeringen, som: dryf
tat den franska noten i säkerhets
frågan, har enhälligt uttalat sig för 
ett skyndsamt upptagande av de 
preliminära förhandlingar Frankrike-
föreslår. 

Den franska utrymningen av 
Ruhr, vilken enligt Londonfördra
get skall vara fullbordad medio au
gusti, bar påbörjats. 

Från Aten meddelas att efter den 
nvligen genomförda militärrevolu
tionen general Pangalos gjort sig 
till diktator och tillsatt en regering. 
Ett manifest förklarar, att revolu
tionen är ett patriotiskt verk med 
fäderneslandets bästa till syftemål. 

Från Marocko meddelas, att riff-
kabylerna under Abdel-Krim angri
pit både de franska och spanska 
ställningarne. De fransk-spanska 
ansträngningarne gå nt på att ge
nom en hungerblockad svälta Abdel-
Krim och hans krigare till under
kastelse. En icke ärofull men ef
fektiv stridsmetod. 

I Kina har ett visst lugn inträtt 
men strejkrörelisen utbreder sig och 
främlingshatet växer. 

De kinesiska oroligheterna, vilka, 
underblåsta av ryska bolscbevik-
regeringen, avsevärt skadat Eng
lands handel , har uppkallat lord 
Birkenhead, statssekreterare för In
dien, till ett hotfullt uttalande mot 
den ryska regeringen. Englands 
tålamod kan en dag tryta! 

De tysk-polska förhandlingarne 
om ett nytt handelsavtal ha stran
dat. Ett häftigt tullkrig har med 
anledning härav ntbrutit mellan de 
båda länderna. 

från gatan. 

F)är ocb Där. 
Självlysande strumpor — så ly

der det senaste glädjebudskapet 
till kvinnovärlden. 

Uppfinningen är ett lysande och 
belysande bidrag till den rådande 
benkulten. Den utgör också en 
bekräftelse på att all utveckling 
går i cirkel. 

Vår Herre skapade en gång av 
ett ben — kvinnan. Våra herrar 
skapare i modets värld göra nu 
allt vad de kunna för att av den
na kvinna ånyo få endast — ben. 

* 

Svenska folket har kommit i ett 

svårt dilemma. Statistiken har näm

ligen visat att det icke är så väl be
ställt med vår renlighet som vi trott. 

genomsnitt består sig den svenske 

medborgaren endast 1—2 bad per år. 
Man grubblar nu över orsakerna 

och hur man skulle kunna stimulera 

nationen till större renlighet. . 
Saken är enkel nog. Sänk badpri-

på våra offentliga inrättningar 

och låt oss få badrum i husen. Då 
skola snart "lögardagarna" åter bli 

vad de ursprungligen varit nor-

diskt-nationella tvättdagar. 
* 

I en tidning lästes för en tid 
sedan några korta notiser om böt-
fällda chaufförer. En hade kört 
på ett träd och dömdes böta 10 
kronor; en annan hade kört mot 
en lyktstolpe och ålades böta 15 
kronor; en tredje däremot hade 

En strålande högsommardag. 
Från en azurblå himmel, så blän

dande klar, att hela rymden tyckes 
genomdrucken av dess ljus, lyser ju
lisolen. Över palats och kåk, över 
rättfärdig och orättfärdig, över ond 
och god. Hela naturen jublar, strör 
med fulla, givmilda händer sin skön
het och glädje över allt levande . 

Skapelsens egen livsbejakande, 
upprätthållande godhet . 

På den trädöverskuggade trottoa
rens trolska matta av solfläckar och 
skuggor mötas ett par kvinnor. Den 
ena är en lyxens och välståndets ut-
korade. Under det lilla dyrbart arbe
tade hattbrättets fina båge ser hon 
med mild blick ut på världen. Hon 
njuter såsom allt levande av denna 
klara sol, denna behagliga värme, 
denna friska doft, som fjärran sko
gar, ängsmarker och vatten sända in 
över staden. 

,Vad Gud är god ! 
Den andra är torvtig. Ansiktet sli

tet och dräkten ytterligt enkel. Den 
ommoderniserade hatten skuggar ett 
par urblekta ögon, som trötta flacka 
från föremål till föremål. Men även 
hon njuter av solen, av värmen, av 
den begränsade fristunden ute i frisk, 

doftande luft . 
Vad Gud är god! 

Nu äro de båda kvinnorna varan» 
dra nära. Deras blickar mötas — 
forskande — hastigt igenkännande. 
Över det slitna ansiktet stiger en varm 
livfull rodnad, blicken tändes av min
nen, hon böjer huvudet och öppnar 
läpparna till ett leende, som dock has

tigt slocknar. 

Den andras nyss så milda blick har 
med ens blivit sträv, avvisande. Hon 
hälsar knappt märkbart, med ögon
brynen, och med en blick som mäter 
från topp till tå den andra med out

sägligt förakt. 

Det är blotf en sekund i gatuvim-
let. De båda kvinnorna ha redan gått 
varandra förbi. Och de violblå ögo
nen under det dyrbart arbetade hatt
brättet ha återfått det milda, änglali
ka uttryck, som utgör en del av dess 
ägarinnas sociala renommé. 

Men i en annan sinnesstämning än 
förut går den andra sin väg framåt. 
Solen har slocknat, luften har ingen 
doft mer, stenarna bränna under hen
nes fötter. Det sitter en tagg inne i 
hennes hjärta och värker. Kvinnan, 
som hon hälsade på nyss, har varit 
hennes barndomsvän. De ha lekt till
sammans på samma gård, i samma 
barnkammare, bytt bilder och delat 
godsaker. Men det var längesedan 
nu. Och nu har hon blivit så fattig, 
att barndomsvännen ej vill vidkännas 
henne mer. 

Hon har ej tänkt på det förut. Hon 
har arbetat på sitt hem, försakat för 
de sina — gått upp i dem. Men nu 
ser hon plötsligt sig själv med en an
nans blick. Ser sig sliten, arm, ut-
tjänad och föraktad. 

Hon går vidare med dröjande steg. 
Hon vill bort — bort från människor
nas blickar. Vid allén viker hon av 
åt gången längst nere vid kanalen. 
Där är tyst och öde. Och där vet hon 
att det står en ensam bänk. På den 
sätter hon sig. 

Solen lyser, fåglarna jubla, blågula 
dukar sticka här och där upp ur sta
dens massa och vaja glättigt under 
himlens azur . 

Men all skapelsens skönhet och god
het betyder ingenting mer. En tagg, 
som trängde djupt, har stungit hennes 
hjärta. Hon sitter upprätt på bänken 
och gråter. Utför hennes bleka kin
der rulla tår på tår — grämelsens tå
rar över en kall och föraktfull blick 
ur en kvinnoängels öga. 

Tora Ramm. 

(Eftertryck förbjudes.) 

Cösdriwarlagcn ocl) 
kvinnorna. 
Av GUNNAR THORIN. 

Svenska Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie. 

sen 

kört omkull en gammal kvinna. 
Han slapp ifrån med en femma. 
Det kunde vara intressant att ve
ta, vilken värdemätare som ligger 
bakom vårt begrepp om trafik
kultur. 

En anonym insändarinna är 
mycket förbittrad på Gilbert 
Frankau för hans påstående i ar
tikeln i föregående nummer att 
kvinnan har kattnatur. Hon av
slutar sin upprörda skrivelse med 
en försäkran, att vi kvinnor äro 
helgon och att Frankau endast 
"far med osanning" samt tilläg
ger: "Hade jag honom här, skul
le jag minsann klösa honom." 

Redaktionen står en smula råd
vill. Vi tro naturligtvis obetin
gat den ärade insändarinnan, men 
erkänna vår okunnighet rörande 

punkt av skrivelsen. Kanske en 
kan vår insändarinna själv hjäl

pa oss att fylla luckan genom att 
tillskicka oss en liten förteckning 

på helgon, som brukat klösa. 

En tysk författarinna anmärker på 
att en kvinna över fyrtio år, på 
grund av publikens smak, icke kan 
användas som en centralgestalt vare 
sig i den episka eller dramatiska 

diktningen. Det högsta hon duger 
till är att vara mamma till hjälten 

eller hjältinnan. 
Vi få trösta oss med, att inte heller 

mannen över fyrtio ar är särskilt 

gouterad som hjälte inom diktningen. 
Efter denna kritiska tidpunkt få 

både mannen och kvinnan nöja sig 
med att befordras till tryck i tid

ningarnes porträttgalleri, varest de, 
som bekant, göra sig bättre jit äldre 

de bliva. 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs 
förslag till ny, reviderad lösdrivare-
lag möttes vid sitt framläggande av 
en icke obefogad kritik från skilda 
håll. Särskilt var det en detalj i för
slaget, som blev, och måste bliva, fö
remål för kritik, nämligen den delen 
av detsamma, som rör den klass kvin
nor, vilken betecknas "prostituerade". 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs 
förslag, att i likhet med vad nu är 
fallet, klassificera nämnda kvinnoka
tegori såsom lösdrivare kan icke an
ses överenstämma med de krav på hu
manitet man numera har rätt att upp
ställa. Man anser numera glädjande 
nog i vida kretsar — även bland våra 
myndigheter —- att bortdömandet av 
sådana kvinnor till tvångsarbete i de 
flesta fall verkar raka motsatsen e-
mot vad avsikten är; detta behand
lingssätt medfpr ofta för att icke sä
ga oftast ett förhärdande av indivi
den istället för ett förbättrande. 

Intressanta och av auktoritativt 
värde härvidlag äro de inlägg i denna 
fråga, som vid skilda tillfällen gjorts 
av den kvinnliga assistenten vid 
Landskrona tvångsarbetsanstalt för 
kvinnor, fru Ingrid Wisén. De utta
landen hon gjort i detta ömtåliga äm
ne grunda sig på den långa erfarenhet 
fru Wisén har genom arbetet bland 
dessa samhällets olycksbarn och ut
göra ett tungt vägande inlägg mot
förslaget att fortfarande behandla 
dessa olyckliga kvinnor såsom lösdri
vare. 

Fru Wisén framför en rad önske
mål beträffande de ifrågavarande 
kvinnokategoriernas behandling. För 
det första borde, framhåller hon, ej 
dessa kvinnors sak som f. n. sker be-
handlas av män. Svnnerligast vänder 
sig fru W. mot det ofta upprörande 
missförhållande, som består i att 
manliga och oftast oförstående, kan
ske t. o ,m .råa polismän äro satta att 
vaka över nämnda kvinnor Ej få av 
de för "lösdriveri" anhållna kvinnor
na ha förklarat, att intet i så hög grad 
bidragit till deras förhärdelse och för
råande som den behandling, för vil
ken de blivit utsatta från polisens 
sida. Uppsynen över dessa kvinnor 
bör läggas i kvinnors händer; kvinn
liga "skyddssystrar" böra på detta 
område sättas istället för polisen. Fru 
Wisén går ändå längre : hon anser att 
ärenden som röra dessa kvinnor böra 
handläggas av kvinnliga domare. I 
varje fall anser hon med fullt fog, 
att det åtminstone bör finnas möjlig
het för kvinnor som stå tilltalade för 
detta slag av "brott", att inför dom
stolen bli biträdda av kvinnliga för
svarare. 

Med skärpa har vidare fru Wisén 
vid skilda tillfällen påvisat det full
ständigt avita och rättsvidriga i att 
dessa kvinnor, som av ett eller annat 
skäl kommit att fQra ett lösaktigt le
verne, behandlas såsom lösdrivare, 
varnas och befordras till tvångsar
bete. 

Det visar tydligt att lösdrivarlagens 
tillämpning å detta område icke hjäl
per, utan stjälper dessa samhällets o-
lycksbam ; en ung och relativt oför

därvad kvinna, som en gång råkar ut 
för "sedlighetspolisen" och blivit bort
dömd tili tvångsarbete, är tyvärr i re
gel därmed dömd att för hela livet 
kvarbliva i den dy, vari hon råkat. 

Tydligt är att lösdrivarelagens til
lämpning på detta område ingalunda 
är — såsom avses — ägnad att av
hjälpa det onda, utan fastmer att vid
makthålla det. Begreppet "lösdriva
re" bör i ett modärnt samhälle och i 
en modärn lagstiftning endast äga till-
lämpning å personer med verkligt 
kronisk ovilja till arbete; beträffande 
isynnerhet de s. k. "kvinnliga lösdri-
varne" så gäller det famför allt att 
rådda, ej att straffa. 

I stället för lösdrivarelagens till-
lämpning och tvångsarbete bör å det
ta område skapas en verklig skydds
organisation, vilken har till uppgift 
att omhändertaga de vilsekomna och 
ge dem en tillflykt å hem liknande an
stalter, ett internat på viss tid under 
mildast möjliga former. Endast dem 
som visa sig verkligt oförbätterliga, 
böra som en sista utväg sändas till 
tvångsarbetsanstalten. 

— Det är, yttrar fru Wisén bl. a. 
— en skam för Sveriges land att det 
i stort sett finns så liten förståelse 
för det här ifrågavarande räddnings
arbetet och att samhället bereder så 
ringa möjligheter för dessa olyckliga, 
fallna kvinnor att erhålla den hjälp 
de så väl behöva för att åter bli goda 
och på hederligt arbete levande män
niskor. 

Man måste ge fru Wisén full rätt 
häri. Samhället uppträder gentemot 
dessa olycksbarn ^åsom den rene fa-
riséen; det bär ofta själv skulden till 
eländet, men har endast straff, ej 
hjälp i beredskap åt dem, som fallit 
offer för frestelsen, och vore det icke 
lika gott att erkänna, att "gatans 
lätta garde" egentligen är ett till sy
nes ofrånkomligt tillbehör till det mo-
därna samhället? Och är det icke lika 
gott att erkänna, att den naturliga och 
rättvisa konsekvensen av att straffa 
dessa kvinnor måste bli den, att även 
männen — deras kunder -— borde 
straffas? Sedlighetens väktare, poli
sen, slår i kraft av lösdrivärelager 
dagligdags i våra storstäder ner på 
kvinnor, vilka "observerats" och be
funnits leva ett lösaktigt leverne, ryc
ker dem brutalt från gatan till polis-
arresten f. v. b. till tvångsarbetsan
stalten pr fångtransport. Men män
nen? Frågan är genant och systemet 
hedrar ej vårt samhälle. Det är en 
skamfläck på detsamma. 

Vi måste härvidlag i rättvisans och 
humanitetens namn komma fram till 
en förändring 

Ett oavvisligt krav för det första 
är att dessa kvinnor undantagas från 
att klassificeras såsom lösdrivare och 
från att av polisen behandlas såsom 
sådana, ett oavvisligt och ofrånkom
ligt krav är vidare, att en skydds
organisation, handhavd och skött av 
kvinnor kommer till stånd. 

Vid 1924 års riksdag var detta be-
hjärtansvärda sociala spärsmål före
mål för två kvinnliga motionärers 
uppmärksamhet. 

Mt(°^er DRICK FRIMÄRKS THE fàHrteen 
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