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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-
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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 

Kappor 

Dräkter 

Mössor 

Lakan 

Handdukar 

Skor 

Känger mm. 

T RI C OT BO LAG ET 
Ö. Hamng. 31. 

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 
15 Korsgatan 
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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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skall,  för att kunna,  
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o c h  ä n d o c k  s e  f r ä s c h  u t .  
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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. 
Centraltryckeriet, 0. Ericson, Göteborg 1925. 

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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Fröknarna Kerstin. Hesselgren och 
Elisabeth Tamm motionerade nämli
gen då om ett anslag av 8,ooo kronor 
för anställande av en "skyddssyster" 
vid Landskrona tvångsarbetsanstalt. 
Motionärerna påpekade de svårighe
ter, som möta för en kvinna, som en 
gång dömts till tvångsarbete, att kom 
ma ur sitt gamla liv. Hon mötes of
tast vid utträdet från anstalten av 
"vänner", vilka taga hand om henne 
och föra henne ut i virveln och dyn 
igen. Även om hon skulle ha förmåga 
att stå emot dessa vänners skadliga 
inflytande,«.utgör det förhållandet, att 
hon varit intagen på tvångsarbetsan
stalt, ett så gott som oöverstigligt hin 
der för henne att åter bli en heder 
lig människa. De straffade anföra ä-
ven, berättar fru Wisén, att det för
hållandet att de två år efter frigivan
det äro pliktiga anmäla sig hos poli 
sen, utgör en black om foten på dem 
då de söka bryta med sitt forna liv 
och kommer dem att åter falla. Gång

na tiders samhällen märkte sina o-
lycksbarn med glödande järn. Våra 
dagars samhälle märker sina olycks
barn på ett icke mycket mindre van 
hedrande sätt. 

Fröknarna Tamm och Hesselgrens 
blygsamma framställning vann ej 
riksdagens bifall. Visserligen skulle 
dessa 8,ooo kronor använda för an
ställande av en skyddssyster åt dessa 
olyckligaste av samhällets många o-
lycksbarn, ha kunnat kallas för ett 
"kulturanslag" i ordets fullaste be
märkelse. 

Det gäller därför att komma igen. 
Men det räcker icke med ett anslag 
för anställande av en skyddssyster 
vid Landskronaanstalten. Mera mås
te bli till innan samhället kan anses 
ha gjort vad det är skyldigt att göra 
på detta område. 

Istället för lösdrivarelagen och sed
lighetspolis skall sättas en "ängla
vakt" för de olyckliga, en av kvinnor 
handhavd skyddsorganisation, istället 
för tvångsarbetet hjälp till upprättel
se och istället för tvångsarbetsanstal-
ten skyddshemmet — det är målet. 

Först när detta åstadkommits har 
samhället rätt att anse, att det gjort 
vad det på detta område är skyldigt 
att göra. 

Ovanstående artikel sammanfaller 
icke med redaktionens åsikter i denna 
fråga men vi bereda gärna plats åt 
densamma för att låta den tjäna som 
bakgrund till vad vi ha att anföra 
i ämnet. Vår artikel kommer i ett 
följande nummer. Må sedan våra lä
sare döma mellan de båda ståndpunk
terna ! 

En dåre jag den kalla må, 
Som sig av lyckan väntar mera, 
Än de4 att alltid hoppas få 
Och alltid kunna — resignera. 

W. T hist ed. 

Hemmets  t i dn ing  
— är — 

Göteborgs Af tonb lad 
Särskild, omväxlande 
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PÄRLOR 
JUVELER 

i modern infattning fördelaktigast 

_ hos 

ÏÏCTbvdezsan 
Hov juvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hv, genom och 
för kvinnan. 

Det kvinnliga klubbväsendet är 
som bekant mycket utvecklat i Ame
rika. Ett betydande antal av dessa 
klubbar äga egna ståtliga förenings
hus. Det har visat sig att kvinnorna 
på ett glänsande sätt löst den inveck
lade och svåra byggnadsfrågan. 

I dagarna har den kvinnliga stads-
klubben i St. Louis, en sammanslut
ning av kvinnliga affärsidkare, yr
kesutövare och husmödrar, flyttat in 
i sitt nyuppförda ägande hus, sju vå
ningar högt, beläget i stadens cent
rum och värt c :a en och en halv mil
jon kronor. 

Första och andra våningarne äro 
uthyrda till affärslokaler. De övriga 
våningarne inrymma klubbrum, hör
sal, balsalong, simhall, restaurang 
och café m. m. I de olika matsalarne 
kunna samtidigt tusen personer ser
veras. Köksavdelningen är ittomor*. 
dentligt inventiöst ordnad. 

När förslaget om bygget väcktes 
mottogs det av klubbmedlemmarne 
med blandad entusiasm och misstro. 
En rätt stor minoritet förklarade, att 
saken var fullständigt ogenomförbar. 

Bygget beslöts emellertid och pla
nens realiserande anförtroddes åt nio 
kvinnor, representerande den största 
kvinnliga affärsskickligheten i sta
den. 

Ett aktiebolag bildades på frivillig 
grund inom klubben. De 4,000 akti
erna voro åsatta ett värde av 25 dol
lars. Ingen fick innehava för mer, 
än 2,000 dollars aktier. 

När 70,000 dollars av aktiekapita
let tecknats och inbetalts köptes tom
ten. Eå en första och andra inteck
ning i den blivande byggnaden erhöll 
man 300,000 dollars lån. och bygg
nadsföretaget var säkerställt. 

Det hela drives affärsmässigt och 
man beräknar med risshét att aktie-
tecknarne skola erhålla god ränta på 
sin insats. 

När aktiebolaget bildades ägde 
klubben 1,400 medlemmar. En mass 
värvning av nya medlemmar igång
sattes med tanke på den planerade 
tgna byggnaden och när beslutet 
härom fattades, hade medlemssiffran 
sprungit upp till 3,000. I inträdes
avgift betala mediemmarne fem dol 
lar s och i årsavgift femton dollars. 

Byggnadens arkitekt är en kvinna 
Klubben, som är femton år gam

mal, har till uppgift att på grundva
len av medlemmarnes samfällda ar
bete verka för mänsklighetens bästa 
och St. Louis väl. 

]YUri ureiUt till 
Imrman. 

Tjänaririnefrågan är för mången 
husmor ett svårlöst problem. Sköt 
själv Edert hem, men gör idet lätt
skött genom att låta oss belägga 
golven med linoleummattor. "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Olycka är lycka, motgång är 
medgång, när det leder oss närmare 
det stora målet där uppe 

L. H. S. Dietrichson. 

Svartsjuka är kärlekens citron
syra. 

G. A. Linder. 

I förra numret återgåvo vi en 
temperamentsfull artikel "Har 
kvinnan kattnatur", med vilken 
redaktören för Sunday Express, 
Mr James Douglas, gick till attack 
mot den engelske författaren Mr 
Frankau för ett av denne hållet 
kvinnofientligt föredrag. Här 
följer nu Mr Frankaus svar: 

Bästa Mr Douglas! 
Ert älskvärda tillmötesgående att 

bevilja mig denna spalt för att bemö
ta er lilla diatrib i förra söndagens tid
ning, avväpnar all fientlighet. Upp
riktigt sagt, hur skulle jag Uågonsin 
kunna nära någon verklig fiendskap 
mot min förste välvilligé recensent, 
mot en, som sk*ev om mig — minns 
ni det? — "Alldeles som Byron för
löjligade hela den sociala hierarkien 
på sin tid, så förlöjligar mr Fran
kau allt som är enfaldigt och banalt i 
vårt societetsliv." 

Ni har skrivit en hel del andra vän
liga saker om mig, så att jag vill inte 
tro, att ni menar allva^, då ni säger, 
att jag bör bränna alla mina böcker 
och gripa till tiggarstaven. Det är 
faktiskt — om ni vill ursäkta, att jag 
kommer med en sådan supposition - -
min fasta tro, att er artikel om "kvin
nornas kattnatur" blev skriven i pre
cis samma tjuvpojkshumör, vari jag 
skrev de anmärkningar, som föranled
de den. 

Olyckligtvis tyckes likväl våra an
märkningar, både era och mina, ha 
uppväckt de allra rysligaste passio
nerna hos hela den "förskräckliga 
kvinnohären", som John Knox så 
kraftigt varnade sina samtida för . 

/ ndra ha också varnat oss för den
na "förskräckliga här". Ni kanske 
kommer ihåg Kiplings : 

"When the. early Jesuit fathers 
preached to Hurons and Choctaws, 
They prayed to be delivered from 
the vengeance of the squaws. 
T'was the women, not the warriors, 
turned those stark enthusiasts pale, 
For the female of the species 
is deadlier than the male." 

(När de första jesuitfäderna pre
dikade för huron- och choctaw-india-
ner, sa bado de om frälsning från 
squawernas raseri. Det var kvinnor
na, inte krigarne, som kommo des^a 
tappra entusiaster att blekna ty släk
tets kvinnokön är mera mordiskt än 
mankönet.) 

Och så är det Pope (nog visste ni 
väl, att jag bara citerade?) med sitt. 
"Ingenting är sannare, än vad ni en 
gång lät undfalla er, det att de flesta 
kvinnor inte ha någon karaktär alls." 

Så att på det stora hela, t. o. m. om 
jag menat allvar, då jag sjöng min 
lilla svanesång till föreläsning härom 
dan, så hade jag haft ett sällskap, som 
väl inte kan kallas ointelligent. Men 
naturligtvis var det inte mitt allvar, 
jag ville bara retas lite smått med 

"vildkattorna" ,så att säga — just för 
att se, om de skulle spinna eller frä
sa. Faktum är, att de som var när-
varanda, började spinna. Men tyvärr 
kan »nan i tryck, isynnerhet genom 
förmedlingen av en nyhetsbyrå, en
dast återge det skarpa yttrandet men 
ej det avväpnande leendet, som förtar 
dess udd. 

SÄCK OCH ASKA. 

Efter ni alltså givit mig ett tillfälle, 
är detta därför min lilla ursäkt till 
alla de "små mödrar", små fästmör 
och små möjligen blivande fästmör, 
till vilkas förmån ni utvecklat så myc
ken vältalighet och kämpat så tappert. 
Låt dem förstå — allesammans — att 
jag bara skämtat; att jag uppfattar 
alla deras fullkomligheter och att fast
än jag inte, som ni föreslår, kan böja 
mina knän för hela kvinnohären, är 
jag villig att böja mitt huvud, kläda 
mig i säck och aska och ropa : "Mea 
maxima culpa". 

Tro mig, jag vördar dem alla, alla 
dessa "små mödrar", alla dessa små 
fästmör och alla dessa små möjligen 
blivande fästmör. Och tro mig också, 
då jag säger, att jag inte ligger en 
smula efter er själv i fråga om dyr
kan av den "husets ängel", utan vil
ken vi båda äro så hjälplösa. Så det 
var det! En full, fri, uppriktig och 
nästan reservationslös ursäkt. Och 
får jag hoppas för bådas vår skull, 
att denna ursäkt må få en hastig ver
kan, så att vi båda må i grevens tid 
bli räddade fran hela schocken av 
detta könskrig, vilkets tunga artilleri 
redan börjat låta sina kanoner dundra 
mot min brevlåda. 

Vi ha gått långt framåt, ser ni, 
fi ån den avlägsna tid, då ni skrev om 
min första bok : "Den är någonting 
unikt den blottar på ett förfärande 
sätt den inre ruttenheten hos en socie-
tet, som hängivande sig åt samvetslös 
hedonism dansar sin väg fram mot 
den eviga elden." Ej heller är det 
längre nödvändigt för en poet (förlåt, 
att jag citerar er en gång till), att 
"uppenbara dekadensen hos detta 
England, som är fördärvat av lyx, 
förstört av självsvåld och moget för 
straffdomen". 

DET KÖN, SOM SAKNAR HU
MOR. 

\ i leva i bättre tider nu, och om iag 
någonsin kommer att blåsa till revelj 
inte i en leksakstrumpet utan i en 
mäktigt skallande basun, så blir det för 
att uppkalla männen i något annat 
land, Abessinien t. ex., till att åter
ställa matriarkatet och böja sig med 
en gång och för alltid för det förfina
de och förädlande inflytandet av detta 
kön, som, så vitt jag kunnat döma av 
detta lilla experiment, äger alla dyg
der utom en, humorns förlösande gå
va. 

I parentes, om vind, väder och 
kvinnor tillåta det, så är det min av
sikt att resa till Abessinien inom kort. 
Emedan jag hört att det är frid 
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Söker Ni 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborg s  Morgonpost  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plat s  eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost  
Göteborgs största morgontidning. 
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NU ÄR KONSERVERINGSTID! 

Ingen övervikt 
KAPPSÄCKAR Enastående 
Praktiska, Rymliga och Lätta, 
Finnes i alla storlekar ända 

. upp till 80 cm. 

Förekommer även i små, ytterst använd
bara storlekar från 30 cm. 

Kr. 3.75 

JOM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

bland dess etiopiska kullar, att inget 
tryckt ord någonsin hittar dit, att en 
man kan sitta dagarna igenom fram
för Lejonporten i Harrar utan att få 
höra någon förgrymmad individ ur 
den "förskräckliga hären" muttra: 
"Hur vågar den där Frankau säga så
dana saker? Han borde slitas i styc
ken. Han borde ha stryk." 

Tycker ni inte att den låter lite 
kattaktig, den anmärkningen, som jag 
hörde fällas förra söndagen av en, 
som höll på att läsa er diatrib mot 
mig! Typisk också, det tror jag ni 
skall erkänna, om ni drar er till min
nes ur ert vetandes rika skattkamma
re en liten ociterbar paragraf ur 
"Bekännelser" och det Shawska 
epigrammet om de "små möd
rarna", som endast bringa sina barn 
till världen för att få nöjet att tukta 
dem. 

Emellertid tycker inte ni också, kä
re vän, att jag har blivit nog tuktad 
nu ? 

Med utmärkt högajetning 

Gilbert Frankau. 

MERKURTVÀLEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Köp 

uteslutande 

VISKAFORS 
Konservburksringar 

»Para 630» 

De äro de bästa 

SKANDINAVISKA GUMMI AKTIEBOLAGET VISKAFORS 

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

V I S K A F O R S  
Konservburks ringar 

JVIoraUska 
härnadståg. 

Tiden är helt säkert icke så för
därvad som man skulle kunna vara 
frestad att tro på grund av rådande 
förhållanden, ungdomens ' 'förvild-
ning", den anfrätta förströelselitte
raturen, den dåliga ton som anslås 
av nöjesindustrien, dessa väldiga 
affärsintressen som med sådan fram
gång myntar guld av människornas 
outsläckliga hunger efter underhåll
ning, förströelse och nöjen. 

Det finns naturligtvis en hel del 
folk, som antingen av smak eller 
tanklöshet låter sig ryckas med av 
allt detta, men till sist tar dock all
mänhetens sunda instinkter ut sin 
rätt. Efter att motståndslöst ha läm

nat fältet öppet åt de nedbrytande 
krafterna och givit dem fritt och lätt 
spel återfinner slutligen samhället sig 
självt och sätter beslutsamt en damm 
för förödelsen. 

Reaktionen mot den våg av skam
löshet och immoralitet som efter kri
get vällde fram över den civiliserade 
världen gav sig först tillkänna i Ita
lien. Det var icke uteslutande poli
tiska utan även religiösa och moralis
ka syftemål de unga fascisterna se
gerrikt fullföljde. 

De förklarade krig mot allt, som 

kunde sänka och skada folkkaraktä 
ren och kommo därvid i strid med 
nöjesindustrien. De unga fascisterna 
beslöto att hyvsa förlustelselokaler, 
nas skabrösa program. Det häftiga 
motstånd de mötte icke minst från 
de uppträdandes sida bröto de med 
lätthet genom att under föreställ 
ningarne bereda sig tillträde till di-
rektorernas och sujetternas rum och 
tvinga i de tredskande stora doser a? 
— ricinolja ! 

Detta nämnes här därför att en ny-
bildad fransk "renhetsliga", bestå
ende huvudsakligen av manlig ung
dom, upptagit en liknande fascistisk 
strid mot de parisiska nöjeslokalerna 
och förklarat att de vid behov ämna 
använda samma stridsmetod som de
ras italienska bröder. De till renhets-
ligan anslutna unga männen förklara 
att de icke äro några puritaner, men 
att de hylla och vilja främja foster
ländska och sedliga ideal. De kom
ma att bekämpa allt, som kan sänka 
folkets moraliska nivå eller utåt 
kompromettera Frankrikes namn. 

I England är det en kvinnlig orga
nisation, som upptagit striden mot 
den dåliga litteraturen, den dåliga 
teatern, det dåliga nöjeslivet över
huvud taget. 

I Irland bedrives f. n. det samhäl
leliga uppsnyggningsarbetet med en 
våldsamhet, som saknar motstycke 
på annat håll, beroende måhända på 
att nationalhatet också spelar in. Rö
relsen riktar sig nämligen huvudsak
ligen mot den engelska för
ströelselitteraturen, romaner och 
veckomagasin, samt även mot den i 
Irland spridda engelska dagspressen, 
när denna upplåter sina spalter åt 
brottmålshistorier och skilsmässore
ferat, Man anställer razzior hos bok
handlare och tidningsförsäljare, läg
ger beslag på misshagliga tryckalster 
och bränner dem sedan offentligt, 

•Edith MocMillan. 

Ccater. 
Direktör Hjalmar Selander kom

mer enligt förljudande att till hös
ten engageras såsom chef för en stå
ende teater i Norrköping. Fråga» 
om en dylik bestående institution i 
den snabbt framåt gående östgöta
staden har länge varit aktuell, och 
sedan alla preliminärer nu äro un
danstökade tänker man till insttui 
dande säsong på allvar pröva möj 
ligheterna för idéns realiserande-

Särskilt anmärkningsvärt är att det 
nya företaget startar och har for 

avsikt att genomföra sitt försök utan 
att begära hjälp av vare sig stat el 
1er kommun. Man förlitar sig P 
Norrköpings teaterintresse, som al 
tid varit stort, och på direktör Se 
länder, vilkens över allt i Sverige be 
fästa popularitet och mångåriga ge 

digna teaterverksamhet utgöra den 
bästa garantien för företagets lyc 

liga utveckling. 

- M A T T O R  —  
Möbeltyg och Ottomanöverkast 

på avbetalning. 

Knut Heurline Hemslöjd 
Korsgat. 8, Göteborg. Södergat. 26, Mal 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

S  i  I K e - T r i  c o l  i n e  

U n d e r - K i ä d n i n g a r  

U n d e r - K j o l a r  

inkomna i extra prima kvalitéer, 

Elegant färgurval, Ooda passformer 

UNDER-KLÄDNINGAR 9.25 

UNDER-KJOLAR 8.25 

Gillblads 

Söndagsnöje. 
^lla människor ha fönster på sina 

•„ingår, men icke många sådana som 
herrskapet B. Där sitter man som på 

rkett och skådar, själv osynlig, ut 
det växlande, pulserande livet 

stor trafikled. 

r 
över 
vid en 

Vi sutto där förra söndagen, herr 
cCh fru B., inbjudne herr G. och un

dertecknad. 
Strömmen av människor, bilar, 

spårvagnar och motorcyklar tågade 

förbi. 
_ Kan någon säga mig, sade herr 

5 plötsligt, vad det är för en idé vå
ra unga damer fått nu för tiden att 

med händerna knäppta över magen 
pj promenaden ? 

— På mägen! inföll fru B. Det 
är väl inga damer som gå på det sät

tet. 
— Inte, svarade herr B. Göra de 

inte? 
— Det har jag åtminstone aldrig 

sett, sade fru B. med en envis mildhet, 
som förtog hennes opposition varje 
tycke av en dispyt. 

— Nå, sade herr B., då skall du få 

se det nu. 
— Var? frågade fru B. och gjorde 

en liten muskelrörelse, som om hon 
skrivit frågetecknet :oed nässpetseu. 

— På gatan, min vän, sade herr B. 
Därnere där ni kvinnor alltid expone
ra alla era otaliga nycker och dårska
per. 

— Det är inte sant ! utropade fru 
B., som nu hunnit till det stadium i 
ett äktetnskapligt samtal, där man op
ponerar sig för oppositionen; egen 
skull. 

— Tjugofem kronor! sade herr B. 
Jag parerar tjugofem riksdaler på att 
vi inom en halvtimme skola ha sett 
11x5t tjugofe ii damer gå förbi på det 
sättet därnere 

— Topp ,inföll herr G. och drog 
tipp sitt fickur. Vi äro två vittnen 

Slopa kaffet  och drick 

CAJ3 

KAKAO 
f /originalfbrpackiungur d K)0gca500gr f 
ar dJoerkaa ao bästa fullmogna iakaobö.ncr [ 

II uran Ûhais au oarken kand. uardijdia-kemiiaher I m Len som smakat CAP KAKAC 
drickcr den sedan dagligen. 

DETA 
Hamng 

Spetsar 
motiv 

pa att var ärade värd klockan 12,33 

e. m. lovat sin fru en summa av tju
gofem kronor, om vi samtliga till 
klockan 1,03 eftermiddagen icke sett 
minst tjugofem damer passera därne
re på promenaden med hrinderna 
sammanknäppta över magen. 

Talet hade en stimulerande inver
kan. Fru B. drog sin stol en aning 
närmare gardinen, och vi andra place
rade oss i en konvex båge framför 
det magnifika fönstret. Allas blickar 
riktades under andlös spänning på 
det växlande panoramat därnere på 
gatan. 

Några minuter förginyo under 
ljudlös tystnad. Hundratal.1 prome
nerande damer drogo omedvetna om 
våra inkvisitoriska blickar förbi där
nere. Men ingen enda i den attityd 
herr B. påtalat. 

— Nej, min käre Lasse, sade herr 
G. slutligen, det här börjar se mörkt 
ut för dig. Och han skrattade över
modigt. 

Herr B. flyttade endast med tung
spetsen cigarretten litet längre in i 
ena mungipan och svarade lugnt med 
den andra : Vänta bara. 

Vi väntade igen. En minut — två 
—• tre — fyra. 

— Nu ser jag verkligen en, kom 
det plötsligt i stilla häpnad från fru 
B. 

Vi rusade alla upp och följde rikt
ningen av hennes blick. 

Därnere nalkades en ung dam eller 
rättare sagt ett par långa, ljusa, väl-
svarvade ben under en trådsmal ge
stalt med två vita, handskbeklädda 
händer sammanknäppta över kappans 
sista knapp. 

-— En ! sade herr G. Han hade satt 
sin pincenez på. 

— Fyra! vidtog herr B. Han gjor
de en gest nedåt gatan med stolthe
ten hos en menageriägare, som kan 
visa på djur, vilka ingen trott exi

stera. 
På den solbelysta trottoaren kom

mo tre damer. De hade alla en håll
ning som om de just stigit upp ur 
badet och nu lätt huttrande sökte hål
la fast badkappan om sig genom sina 
över magen sammanknäppta händer. 

Det är högst kuriöst, sade herr 
G. Han hade förstärkt sina synglas 
med ytterligare ett par och trätt intill 

fönstret. 

— Nu ser jag alldeles fullt, rap
porterade herr B. Hjälp mig nu att 
kontrollräkna, mina vänner. Fem — 
sju — n'0 — tretton — fjorton ... 

— Femton, inföll fru B. Hon hade 
totalt glömt sitt hopp om de tjugofen 
kronorna. 

Föremålen för vår uppmärksamhet 
skredo oberörda förbi i vimlet därne
re. Man fick ett starkt intryck av att 
de måtte ha fötts så, med armarna 
sammanvuxna över bålen och benen 
sammanvuxna vid knäet. 

I små, små trippande försiktiga 
steg som hade de gått fram över glas
kulor på någon mystisk självplågeriets 
stig skredo de framåt med sina an
däktigt, på samma höjd samman
knäppta händer. De uppdragna och 
mot bröstet sammantryckta axlarna 
markerade i en lätt vridrörelse fram 
och åter varje steg, annars företedde 
hela deras gestalt, till och med huvud 
och ögon, en statys orörlighet. Som
liga buro på fingertopparna en liten 
nätt väska, som vid gåendet sakta 
svängde av och an som pendeln på 
en väggklocka. 

-— Men varför gå de på det sättet? 
frågade fru B. ängsligt. 

— Sjutton — nitton — tjugoen — 
för att behaga oss, svarade herr B. 

— Tycker du att de ta sig bra ut 
då? sade fru B. Det låg en liten 
skymt av svartsjuka i hennes stämma. 

— Tjugotvå — tjugotre — förtju
sande! svarade herr B. med en tjuv-
pojksaktig glimt i ögat. Det är det 
vackraste och förnuftigaste mode 
som existerat. 

— Åtminstone onekligen mycket 
kuriöst, insköt herr G. Han hade en 
blick bakom sina båda synglas som 
om han fallit ned från himlen. 

— Har inte du heller observerat 
den här hemlighetsfulla modesekten 
förut, frågade herr B. 

— Aldrig, svarade herr G. trovär
digt. 

— Otacksamme! utbrast herr B. 
Och så göra de dock allt detta för 
oss — oss! Här kommer den tjugo
fjärde martyren. Vad är klockan? 

—• Tolv och femtionio. 
Herr B. tog upp tre ovikta sedlar 

ur sin plånbok. 
Jag är så säker på den tjugofemte, 

att jag gärna kan bestå mig lyxen att 
visa ärligheten i mitt löfte, sade han 
och lade de tre sedlarna på bordet in
vid sin fru. Hon låtsade icke märka 
det. Alla riktade ånyo blickarna ned 
på gatan. Herr G. stod med sitt fick
ur i handen. 

Det uppstod åter en spännande 

tystnad. 
— Ett ! — Ett och ett ! rapportera

de herr G. högtidligt. 
Ingen rörde sig. 

—- Ett och två, fortsatte herr G. 
Fyra ögonpar borrade sig under 

andlös spänning in i gatuvimlet. Men 
intet av dem upptäckte vad de sökte. 
Promenaden tyckes med ens befolkad 
av helt vanliga medborgare, som ur
modigt och obehindrat rörde fritt på 
armar och ben. 

— Tvä minuter och 33 sekunder, 
läste herr G. från urtavlan — 37 se
kunder 39 — 45 — 50 — 55 • • • 

Fru B. hade redan triumferande 
lagt sin hand på sedlarna. 

— Ånej. sade herr B. Betrakta 
först den där långa balkongen där 
uppe! Vad är det som går där? 

Alla vände blickarna mot detta 
håll._ Där gick en ung dam. Huvudet 
framåtböjt, axlarna framdragna, hän
derna hopknäppta. Med små korta, 
skruvande steg praktiserade hon sig 
i denna attityd från den ena ändan av 
balkongen till den andra. 

Herr B. lade armen om sin frus 
skuldror. 

— Det är den tjugofemte som prov-
går, sade han. 

Och med en triumferande min stop
pade han sedlarna tillbaka i plånbo
ken. Ragna Peters. 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam 
ma tjänst som linoleum på golven, 
peters" Kungsportsplatsen 2, för 
ett stort lager av dessa artiklar. 

Där en sann kärlek en gång har 
riglat till dörren, håller en falsk 
förgäves iserenader under fönstret 

Harriet Beecher-Stowe. 

Badolyckor. 
Hur de förekommas. 

Amatörfotografer! 
Framkallning och kopiering utiores pa 
3 dagar. Köp FILM hos 

Fotobolaget, Drottninggatan 36 
Tel. 10102. (mitt emot ASEA) 

Den och den har "drunknat vid 
badning" eller "han fick kramp 
i vattnet och omkom" — sådana 
meddelanden läser man daglig 
dags i tidningarne skriver d:r J 
O. Jacobsen i Nationaltidende. 

Hur själva olyckan skett, vet 
man sällan med visshet. 

Vid en badningsolycka rör det 
sig visst icke alltid om en drunk
ning i egentlig mening, om man 
därmed menar kvävning genom 
att vatten tränger in i och brin
gar andningsorganen ur funktion. 

Döden kan lika ofta förorsakas 
av en hjärtförlamning eller ett 
hjärtslag med bristning av blod
kärl i hjärnan, framkallade av 
den störning i blodomloppet som 
uppstår till följd av kroppens av
kylning i det kalla vattnet. Blo
det drives frän kroppens yttre 

delar till de inre organen, vilka 
utsättas för en plötslig blodöver-
fyllnad. För personer med svagt 
hjärta kan denna påfrestning bli 
för stark och framkalla en kata
strof. 

Badningsolyckor kunna även 
uppstå på grund av att den ba
dande får kväljningar och upp
kastningar vid den hastiga avkyl-
ningen i vattnet. Det händer att 
vederbörande därvid blir så illa
mående och kraftlös, att han icke 
förmår befria sig från det upp
stötta maginnehållet, utan får det 

vrångstrupen" och kväves där
av. 

Slutligen spela även öronsjuk-
domarne in ifråga om olyckor un
der badning. Att få kallt vatten 
in i örat framkallar lätt svindel 
och oförmåga att hålla balansen. 
Detta beror på avkylningen av 
det inre örat, som tillika med lilla 
hjärnan härbärgerar de nervcen
tra, som kontrollera kroppens 
jämviktsförhållanden och lemmar-
nes rörelser. Sådana yrselanfall 
iunna angripa fullt friska män
niskor, när de vid badning få 
kallt vatten in i hörselgången, men 
i alldeles särskild grad äro de ut
satta härför, som lidit eller lida 
av öronsjukdomar som lett till 
operation av trumhinnan. 

Vid ett svindelanfall av denna 
art i badet, löper man fara att 
drunkna även på grunt vatten, då 
man ju i och med detsamma för
lorar förmågan att hålla sig upp
rätt. Försiktigheten bjuder där
för, att man vid bad i öppet vat
ten har hörselgången tillstoppad 
med bomull, preparerad så att den 
är oemottaglig för vatten. Abso
lut bör detta ske i fråga om per
soner med öronsjukdomar. 

Sjukliga människor, som lida 
av blodbrist, nervositet och hjärt
sjukdomar böra aldrig bada en
samma i öppet vatten, om de fått 
läkares tillstånd att taga sådana 
bad. De böra ha någon med sig, 
som kan bringa dem hjälp i hän
delse av fara. De är icke tillråd 
ligt, att de ge sig ut på djupt vat
ten. Helst böra de icke våga sig 
längre ut än tills vattnet når dem 
halvvägs upp på bröstet. Är det 
sjögång är även detta för långt 
ut. 

En bestämd varning måste ä-
ven uttalas mot bad i stillastående 
vatten, skogstjärn, mergelgravar 
och dylikt, detta dels därför att 
man aldrig vet hurudan bottnen 

den är i så fall viss, om icke snabb 
räddning i land och ögonblicklig 
läkarhjälp står till buds. 

Man bör vara väl genomvärm 
när man går i badet, men under 
inga förhållanden får man vara 
andfådd eller ha hjärtklappning. 

Ett bad bör i regel icke vara 
långvarigt. Under detsamma skall 
den badande icke stå stilla i vatt
net utan hålla sig i jämn rörelse, 
antingen genom att simma eller 
på annat sätt. Friska och starka 
människor kunna, om luften och 
vattnet äro varma, göra badet 
längre och taga flera bad dagli
gen. 

Verklig nytta har man endast 
av det bad, efter vilket man kän
ner sig varm och uppfriskad. 
Fryser man, måste man genom en 
rask promenad eller gymnastiska 
rörelser återställa kroppsvärmen. 

Den bästa tiden att bada är på 
förmiddagen och på aftonen in
nan solen gått ned. 

Det är icke bra att bada på 
fastande, men ej heller på över
fylld mage. I det förra fallet ris
kerar man huvudvärk och illamå
ende, i det senare kväljningar'. 
Efter en grundlig måltid bör man 
icke bada under de närmaste två 
timmarne. Att bada omedelbart 
efter det att man intagit sprit
varor, om också en mindre kvan
titet, är alltid riskabelt. 

Detta är ungefär de råd och 
upplysningar man kan ge de ba
dande till skydd mot olyckor i ba
det. 

Något kan tilläggas. Vid strän
der, där strömförhållandena äro 
farliga, eller bottnen dyig och 
riskabel, vilket givit anledning till 
drunkningsolyckor med alltjämt 
bestående risk för nya sådana, 
aör man icke nöja sig med att 
sätta upp plaKat med ett: Var
ning för bad", ty sådant fäster 
ingen avseende vid. Skriv i stäl
let: "Här ha flera människor 
drunknat vid badning." Sådant 
gör även den våghalsige en smula 
betänksam. 

är, dyig o. s. v., dels därför att 
stillastående vatten alltid är ut 
omordentligt kallt på djupet. 
Kroppens avkylning blir alltför 
häftig och alltför stark. 

Störningen av blodcirkulationen 
kan lätt leda till överansträngning 
av hjärtat eller till kramp genom 
blodöverf.yllnad av hjärnan. Dö-

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
I Preussen är det husliga utbild

ningsarbetet lagt under lärlingsla
gen. För första gången har nu preus
siske ministern för handel och nä
ringar tilldelat fyra husmödrar i Kö-
nigsberg heder och värdighet av 
statligt erkända husmodermästare. 
Detta på grund av det utmärkta sätt, 
varpå de lett sina kvinnliga lärling
ars utbildning i husligt arbete. 

När få vi våra första svenska hus-
medermästare? 

* 

De pedagogiska studieveckorna för 
utlänningar, vilka äro planerade i 
Berlin, infalla under tiden den 17—-
29 aug. Anmälningar kunna ställas 
till Die Geschäftsleite des Zentralin
stituts, Berlin W. 35. Potsda
mer Strasse 120. 

De svåra 
dagarna. 

Elisabeth Högström-Löfberg. 

Tung är den dag, då de käras 
''î'wloek slutas för alltid, och deras 
äger flyttas från sjukrummets om
lade värme till ett annat, utkylt, 

, for blomisteramyckat, och fruk-
ättsvärd är vandringen till den sis-
a 8ranri,sgröna vilostaden, men än-

I''1 rriycket värre äro ändå dagarna 
ärefter. Och dessa äro de, som 

' a från varandra de varma hjär-
118 och de kalla, de förra att kra-

,as av tomhetens sammanpressande 
*l îl' de senare att lättnadsfullt 

av sina masker, och låta ego-
j^ens ansikte 
r,>sflorsvecken, 

«us, 

se fram emellan 
sigillbrytning-

Hen: 
Ni -- . Q 

• 'godelssplittringens ödsliga da-

Vrf il oc^ blek av smärta gick As-
Çft ^encrantz omkring i hemmet 
- er moderns frånfälle, så oöver-
5ty ^so'era(l de gifta, till-
-• eskomna syskonen, och så olik 

Manliga, avvägda människa, att 

till och med Carl-Otto, generalkon
suln, gav akt på det, och rördes. 
Han höll alltid styvt på att ̂  vara 
den morgontidigaste, och de tva ha
de en kvartstimma med varandra 
före frukosten inne i moderns kabi
nett, det lilla ljusa, rococo-möblera-
de söderrum, som bildat en sa pas
sande ram kring majorskans livliga 
person, in i det sista präglad av den 
gamla tidens grace och fina älsk
värdhet. . 

Astrid stod lutad mot kakelug
nen och betraktade pendylens nätta 
herdepar, det hade varit en belöning 
över alla andra att i barndomens 
dar få komma ditin och beskada 
deras menuett. På skrivbordet sto-
do porträttrader, av barn och barn
barn, make och föräldrar, tre gene
rationer från fadermördare fell poi-
kahår och halvstrumpor, 1 glodrita-
de och schattersömmade ramar, men 
nå väggen mittemot hängde försto
ringen av Stellan, yngste sonen, som 
hon älskat mer än nyttigt, och vars 
nedåt-bana varit hennes största 

P Egentligen var det alldeles orik
tigt, att Stellan av alla betraktades o. 
omtalades som den yngste, da han 
och Astrid faktiskt voro tjillin ar 
-och båda -sju år yngre an den aid 
brödratrion, men han bade fran ^r 
sta början blivit utkorad till kel«n 

och gunstling, och ingen, allraminst 

systern, hade väckt någon opposi
tion. Han var också en oemotstånd
lig liten hjärtetjuv till pojke, och 
enda arvingen till mödernets skön
het, då Astrid däremot i alla tider 
havt något visst slutet och betänk
samt över sig, och fått Hedencrant-
zarnas 1 kvinnliga ansikten alltför 
stora och buktade näsa och karolin
ska mått och dimensioner. Det var 
ett ändlöst planerande vad denne 
Stellan skulle bli, stabslöjtnant, är
kebiskop eller professor, och nu, nu 
vaktade han boskap på en farm 1 

Argentina, enligt sista myntrekvi
sitionen hem till bröderna. 

Äldst av sönerna var Rickard, 
stor och rödlätt som sin far, och al
drig ämnad till annat än att ta emot 
gården och jaga in stövare. I skog 
och mark var han också outtröttlig, 
och ingen trodde att han någonsin 
havt sina ögon öppna för något an
nat slag av villebråd, tills som en 
bomb slog ned att det var klocka
rens vackra Elfrida han ivrigast 
siktade efter. Alla motkurer för
söktes givetvis, men utan resultat, 
och till sist utmynnade historien 1 

kyrkligt .stadfästad mesallians, tj 
gamle majoren var ryktbar för sin 
ord fasthet som för sin madeira, och 
hade lovat att hans gunstig herre 
skulle få ta konsekvenserna av sina 
jaktturer. Det nygifta paret place
rades i flygeln på.Årsätra, och all 

tycktes gott och väl, men ett par 
månader endast sedan Frida ned
kommit med en son, blev Rickard 
vådaskjuten vid ett morkullpass, 
och hembars död över strandängar
na. 

Hur mycket änkan sörjde, kunde 
ingen säga, men vad som var alla 
uppenbart och frapperande, det var 
hur kopiöst den unga, vackra flic
kan fetmade. Svarmodern gjorde 
föreställningar, och ingrep då och 
då i hushållet, men inget hjälpte, 
ett starkt och smakligt kosthåll var 
det högsta Frida eftersträvade på 
jorden, och så satt hon i sin flygel 
med pojken i knäet, och åt och var 
nöjd, biffar och ägg och frukt och 
konfekt om varannat. 

Det var sannerligen inte under
ligt om majoren nu koncentrerade 
sina ansträngningar på att få den 
andre sonen .ståndsmässigt gift, och 
att de tackade sin Gud då det över 
förväntan lyckades. Vilhelm var 
spensligare, sömnig och osjälvstän
dig, men den elegantaste balkaval
jer och framgångsrikaste ryttare, 
och på detta sändes han till Skåne 
till en avlägset befryndad högadel, 
vars döttrar enligt boken närmade 
sig glasbergets plataer, och åter
vände inom kort förlovad. Det var 
häller inget dåligt kap han gjort i 
sin friherrliga Heléne, som hade fy
ra gårdar gravationsfria, och dar 

han bara hade att flytta in och ve
getera. Stellan kallade honom 
"prinsen-gemålen", och brukade helt 
respektlöst fråga höga svägerskan, 
när de till faderns födelsedag kom
mo på sitt årliga besök "Får Vil
helm ta en cognac till kaffet?" eller: 
"Hur många gånger har Heléne 
måst ha honom i skamvrån nu i vin
ter?' ' o. s. v. ett skämt som inte 
skulle tolererats av de gamla om 
det kommit från någon annan, och 
förskaffade honom friherrinnans 
permanenta onåd. 

Men om Carl-Otto, huvudet och 
energien, skulle väl ingen trott, att 
han skulle drabbas av samma tof-
feldirigerade öde! Han var mål
medveten och skarp, tog en juri
disk examen, men blev köpman, och 
var nu miljonär i bilgummi och lyd
de titeln generalkonsul. Och så gick 
han vid fyrtiofem och gifte sig med 
sin egen maskinskriverska, och fort
sättningen kunde man kort, men 
fullständigt ha uttryckt så: Först 
dikterade han, men nu dikterade 
hon. Hon hette Dagmar Svensson, 
och var mycket söt, och det var 
hon, som började kalla majorskan 
för "gumman". 

Naturligt nog hade besöken hos 
dessa äkta par för Astrid inte nå
gon lockelse, och hon blev hemma 
mer och mer, och trivdes bäst i still
heten på Årsätra. Sedan modern 

och hon blivit ensamma, lämnade 
hon aldrig hemmet, och det sista 
året hade imajorskans försvagade häl
sa gjort dottern helt och hållet oum
bärlig. Det rådde mellan dessa två 
en förtrolighet utan många ord, en 
den självfallna samhörighetens ro, 
som gjorde det enformiga lantlivet 
behagligt och harmoniskt, och den 
äldre lärde sig allt mer värdera As
trids trofasta och klara väsen. Hon 
visste med sig, att hon ofta försum
mat henne under hennes barnaår, 
därför att hon inte hunnit mera än 
sin oförnuftigt ömma omvårdnad 
om Stellan, men eftersom han gled 
och gled, och alla hennes stolta 
drömslott rasade, blev Astrid liksom 
ny för henne, och de enades i önsk
ningar och böner för den käre, sva
ge därborta i främlingslandet. 

På Hulta. en liten utgård, som 
låg en fjärdingsväg från huvudgår
den, bodde majorskans halvbror, 
morbror Jan-Erik, en gammal pen
sionerad jägmästare, som nu sjuttio
åttaårig dagligen kommit med en 
sparkstötting över isen för att höra 
om sin lilla Charlotte, och utom ho
nom hade de intet intimare um
gänge odlat eller behöft. Till ho
nom hade Astrid på begravnings
dagens morgon kommit i sin nöd, 
då hon förstått att Dagmar ämnat 
låta använda deras lyxbil till kyr
kan, och han hade klappat henne på 
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Fröknarna Kerstin. Hesselgren och 
Elisabeth Tamm motionerade nämli
gen då om ett anslag av 8,ooo kronor 
för anställande av en "skyddssyster" 
vid Landskrona tvångsarbetsanstalt. 
Motionärerna påpekade de svårighe
ter, som möta för en kvinna, som en 
gång dömts till tvångsarbete, att kom 
ma ur sitt gamla liv. Hon mötes of
tast vid utträdet från anstalten av 
"vänner", vilka taga hand om henne 
och föra henne ut i virveln och dyn 
igen. Även om hon skulle ha förmåga 
att stå emot dessa vänners skadliga 
inflytande,«.utgör det förhållandet, att 
hon varit intagen på tvångsarbetsan
stalt, ett så gott som oöverstigligt hin 
der för henne att åter bli en heder 
lig människa. De straffade anföra ä-
ven, berättar fru Wisén, att det för
hållandet att de två år efter frigivan
det äro pliktiga anmäla sig hos poli 
sen, utgör en black om foten på dem 
då de söka bryta med sitt forna liv 
och kommer dem att åter falla. Gång

na tiders samhällen märkte sina o-
lycksbarn med glödande järn. Våra 
dagars samhälle märker sina olycks
barn på ett icke mycket mindre van 
hedrande sätt. 

Fröknarna Tamm och Hesselgrens 
blygsamma framställning vann ej 
riksdagens bifall. Visserligen skulle 
dessa 8,ooo kronor använda för an
ställande av en skyddssyster åt dessa 
olyckligaste av samhällets många o-
lycksbarn, ha kunnat kallas för ett 
"kulturanslag" i ordets fullaste be
märkelse. 

Det gäller därför att komma igen. 
Men det räcker icke med ett anslag 
för anställande av en skyddssyster 
vid Landskronaanstalten. Mera mås
te bli till innan samhället kan anses 
ha gjort vad det är skyldigt att göra 
på detta område. 

Istället för lösdrivarelagen och sed
lighetspolis skall sättas en "ängla
vakt" för de olyckliga, en av kvinnor 
handhavd skyddsorganisation, istället 
för tvångsarbetet hjälp till upprättel
se och istället för tvångsarbetsanstal-
ten skyddshemmet — det är målet. 

Först när detta åstadkommits har 
samhället rätt att anse, att det gjort 
vad det på detta område är skyldigt 
att göra. 

Ovanstående artikel sammanfaller 
icke med redaktionens åsikter i denna 
fråga men vi bereda gärna plats åt 
densamma för att låta den tjäna som 
bakgrund till vad vi ha att anföra 
i ämnet. Vår artikel kommer i ett 
följande nummer. Må sedan våra lä
sare döma mellan de båda ståndpunk
terna ! 

En dåre jag den kalla må, 
Som sig av lyckan väntar mera, 
Än de4 att alltid hoppas få 
Och alltid kunna — resignera. 

W. T hist ed. 

Hemmets  t i dn ing  
— är — 

Göteborgs Af tonb lad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 

I varje nummer, värde

fulla artiklar i olika 

f r å g o r ,  b e r ä t t e l s e ,  

f ö l j e t o n g ,  k å s e r i e r .  
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JUVELER 
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_ hos 

ÏÏCTbvdezsan 
Hov juvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Hv, genom och 
för kvinnan. 

Det kvinnliga klubbväsendet är 
som bekant mycket utvecklat i Ame
rika. Ett betydande antal av dessa 
klubbar äga egna ståtliga förenings
hus. Det har visat sig att kvinnorna 
på ett glänsande sätt löst den inveck
lade och svåra byggnadsfrågan. 

I dagarna har den kvinnliga stads-
klubben i St. Louis, en sammanslut
ning av kvinnliga affärsidkare, yr
kesutövare och husmödrar, flyttat in 
i sitt nyuppförda ägande hus, sju vå
ningar högt, beläget i stadens cent
rum och värt c :a en och en halv mil
jon kronor. 

Första och andra våningarne äro 
uthyrda till affärslokaler. De övriga 
våningarne inrymma klubbrum, hör
sal, balsalong, simhall, restaurang 
och café m. m. I de olika matsalarne 
kunna samtidigt tusen personer ser
veras. Köksavdelningen är ittomor*. 
dentligt inventiöst ordnad. 

När förslaget om bygget väcktes 
mottogs det av klubbmedlemmarne 
med blandad entusiasm och misstro. 
En rätt stor minoritet förklarade, att 
saken var fullständigt ogenomförbar. 

Bygget beslöts emellertid och pla
nens realiserande anförtroddes åt nio 
kvinnor, representerande den största 
kvinnliga affärsskickligheten i sta
den. 

Ett aktiebolag bildades på frivillig 
grund inom klubben. De 4,000 akti
erna voro åsatta ett värde av 25 dol
lars. Ingen fick innehava för mer, 
än 2,000 dollars aktier. 

När 70,000 dollars av aktiekapita
let tecknats och inbetalts köptes tom
ten. Eå en första och andra inteck
ning i den blivande byggnaden erhöll 
man 300,000 dollars lån. och bygg
nadsföretaget var säkerställt. 

Det hela drives affärsmässigt och 
man beräknar med risshét att aktie-
tecknarne skola erhålla god ränta på 
sin insats. 

När aktiebolaget bildades ägde 
klubben 1,400 medlemmar. En mass 
värvning av nya medlemmar igång
sattes med tanke på den planerade 
tgna byggnaden och när beslutet 
härom fattades, hade medlemssiffran 
sprungit upp till 3,000. I inträdes
avgift betala mediemmarne fem dol 
lar s och i årsavgift femton dollars. 

Byggnadens arkitekt är en kvinna 
Klubben, som är femton år gam

mal, har till uppgift att på grundva
len av medlemmarnes samfällda ar
bete verka för mänsklighetens bästa 
och St. Louis väl. 

]YUri ureiUt till 
Imrman. 

Tjänaririnefrågan är för mången 
husmor ett svårlöst problem. Sköt 
själv Edert hem, men gör idet lätt
skött genom att låta oss belägga 
golven med linoleummattor. "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Olycka är lycka, motgång är 
medgång, när det leder oss närmare 
det stora målet där uppe 

L. H. S. Dietrichson. 

Svartsjuka är kärlekens citron
syra. 

G. A. Linder. 

I förra numret återgåvo vi en 
temperamentsfull artikel "Har 
kvinnan kattnatur", med vilken 
redaktören för Sunday Express, 
Mr James Douglas, gick till attack 
mot den engelske författaren Mr 
Frankau för ett av denne hållet 
kvinnofientligt föredrag. Här 
följer nu Mr Frankaus svar: 

Bästa Mr Douglas! 
Ert älskvärda tillmötesgående att 

bevilja mig denna spalt för att bemö
ta er lilla diatrib i förra söndagens tid
ning, avväpnar all fientlighet. Upp
riktigt sagt, hur skulle jag Uågonsin 
kunna nära någon verklig fiendskap 
mot min förste välvilligé recensent, 
mot en, som sk*ev om mig — minns 
ni det? — "Alldeles som Byron för
löjligade hela den sociala hierarkien 
på sin tid, så förlöjligar mr Fran
kau allt som är enfaldigt och banalt i 
vårt societetsliv." 

Ni har skrivit en hel del andra vän
liga saker om mig, så att jag vill inte 
tro, att ni menar allva^, då ni säger, 
att jag bör bränna alla mina böcker 
och gripa till tiggarstaven. Det är 
faktiskt — om ni vill ursäkta, att jag 
kommer med en sådan supposition - -
min fasta tro, att er artikel om "kvin
nornas kattnatur" blev skriven i pre
cis samma tjuvpojkshumör, vari jag 
skrev de anmärkningar, som föranled
de den. 

Olyckligtvis tyckes likväl våra an
märkningar, både era och mina, ha 
uppväckt de allra rysligaste passio
nerna hos hela den "förskräckliga 
kvinnohären", som John Knox så 
kraftigt varnade sina samtida för . 

/ ndra ha också varnat oss för den
na "förskräckliga här". Ni kanske 
kommer ihåg Kiplings : 

"When the. early Jesuit fathers 
preached to Hurons and Choctaws, 
They prayed to be delivered from 
the vengeance of the squaws. 
T'was the women, not the warriors, 
turned those stark enthusiasts pale, 
For the female of the species 
is deadlier than the male." 

(När de första jesuitfäderna pre
dikade för huron- och choctaw-india-
ner, sa bado de om frälsning från 
squawernas raseri. Det var kvinnor
na, inte krigarne, som kommo des^a 
tappra entusiaster att blekna ty släk
tets kvinnokön är mera mordiskt än 
mankönet.) 

Och så är det Pope (nog visste ni 
väl, att jag bara citerade?) med sitt. 
"Ingenting är sannare, än vad ni en 
gång lät undfalla er, det att de flesta 
kvinnor inte ha någon karaktär alls." 

Så att på det stora hela, t. o. m. om 
jag menat allvar, då jag sjöng min 
lilla svanesång till föreläsning härom 
dan, så hade jag haft ett sällskap, som 
väl inte kan kallas ointelligent. Men 
naturligtvis var det inte mitt allvar, 
jag ville bara retas lite smått med 

"vildkattorna" ,så att säga — just för 
att se, om de skulle spinna eller frä
sa. Faktum är, att de som var när-
varanda, började spinna. Men tyvärr 
kan »nan i tryck, isynnerhet genom 
förmedlingen av en nyhetsbyrå, en
dast återge det skarpa yttrandet men 
ej det avväpnande leendet, som förtar 
dess udd. 

SÄCK OCH ASKA. 

Efter ni alltså givit mig ett tillfälle, 
är detta därför min lilla ursäkt till 
alla de "små mödrar", små fästmör 
och små möjligen blivande fästmör, 
till vilkas förmån ni utvecklat så myc
ken vältalighet och kämpat så tappert. 
Låt dem förstå — allesammans — att 
jag bara skämtat; att jag uppfattar 
alla deras fullkomligheter och att fast
än jag inte, som ni föreslår, kan böja 
mina knän för hela kvinnohären, är 
jag villig att böja mitt huvud, kläda 
mig i säck och aska och ropa : "Mea 
maxima culpa". 

Tro mig, jag vördar dem alla, alla 
dessa "små mödrar", alla dessa små 
fästmör och alla dessa små möjligen 
blivande fästmör. Och tro mig också, 
då jag säger, att jag inte ligger en 
smula efter er själv i fråga om dyr
kan av den "husets ängel", utan vil
ken vi båda äro så hjälplösa. Så det 
var det! En full, fri, uppriktig och 
nästan reservationslös ursäkt. Och 
får jag hoppas för bådas vår skull, 
att denna ursäkt må få en hastig ver
kan, så att vi båda må i grevens tid 
bli räddade fran hela schocken av 
detta könskrig, vilkets tunga artilleri 
redan börjat låta sina kanoner dundra 
mot min brevlåda. 

Vi ha gått långt framåt, ser ni, 
fi ån den avlägsna tid, då ni skrev om 
min första bok : "Den är någonting 
unikt den blottar på ett förfärande 
sätt den inre ruttenheten hos en socie-
tet, som hängivande sig åt samvetslös 
hedonism dansar sin väg fram mot 
den eviga elden." Ej heller är det 
längre nödvändigt för en poet (förlåt, 
att jag citerar er en gång till), att 
"uppenbara dekadensen hos detta 
England, som är fördärvat av lyx, 
förstört av självsvåld och moget för 
straffdomen". 

DET KÖN, SOM SAKNAR HU
MOR. 

\ i leva i bättre tider nu, och om iag 
någonsin kommer att blåsa till revelj 
inte i en leksakstrumpet utan i en 
mäktigt skallande basun, så blir det för 
att uppkalla männen i något annat 
land, Abessinien t. ex., till att åter
ställa matriarkatet och böja sig med 
en gång och för alltid för det förfina
de och förädlande inflytandet av detta 
kön, som, så vitt jag kunnat döma av 
detta lilla experiment, äger alla dyg
der utom en, humorns förlösande gå
va. 

I parentes, om vind, väder och 
kvinnor tillåta det, så är det min av
sikt att resa till Abessinien inom kort. 
Emedan jag hört att det är frid 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborg s  Morgonpost  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

tjänare, våning, plat s  eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs Morgonpost  
Göteborgs största morgontidning. 
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NU ÄR KONSERVERINGSTID! 

Ingen övervikt 
KAPPSÄCKAR Enastående 
Praktiska, Rymliga och Lätta, 
Finnes i alla storlekar ända 

. upp till 80 cm. 

Förekommer även i små, ytterst använd
bara storlekar från 30 cm. 

Kr. 3.75 

JOM A. GAM 
Korsgatan 12 - Göteborg. 

bland dess etiopiska kullar, att inget 
tryckt ord någonsin hittar dit, att en 
man kan sitta dagarna igenom fram
för Lejonporten i Harrar utan att få 
höra någon förgrymmad individ ur 
den "förskräckliga hären" muttra: 
"Hur vågar den där Frankau säga så
dana saker? Han borde slitas i styc
ken. Han borde ha stryk." 

Tycker ni inte att den låter lite 
kattaktig, den anmärkningen, som jag 
hörde fällas förra söndagen av en, 
som höll på att läsa er diatrib mot 
mig! Typisk också, det tror jag ni 
skall erkänna, om ni drar er till min
nes ur ert vetandes rika skattkamma
re en liten ociterbar paragraf ur 
"Bekännelser" och det Shawska 
epigrammet om de "små möd
rarna", som endast bringa sina barn 
till världen för att få nöjet att tukta 
dem. 

Emellertid tycker inte ni också, kä
re vän, att jag har blivit nog tuktad 
nu ? 

Med utmärkt högajetning 

Gilbert Frankau. 

MERKURTVÀLEH 
är även som badtvål den 

förnämsta. 

Köp 

uteslutande 

VISKAFORS 
Konservburksringar 

»Para 630» 

De äro de bästa 

SKANDINAVISKA GUMMI AKTIEBOLAGET VISKAFORS 

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

V I S K A F O R S  
Konservburks ringar 

JVIoraUska 
härnadståg. 

Tiden är helt säkert icke så för
därvad som man skulle kunna vara 
frestad att tro på grund av rådande 
förhållanden, ungdomens ' 'förvild-
ning", den anfrätta förströelselitte
raturen, den dåliga ton som anslås 
av nöjesindustrien, dessa väldiga 
affärsintressen som med sådan fram
gång myntar guld av människornas 
outsläckliga hunger efter underhåll
ning, förströelse och nöjen. 

Det finns naturligtvis en hel del 
folk, som antingen av smak eller 
tanklöshet låter sig ryckas med av 
allt detta, men till sist tar dock all
mänhetens sunda instinkter ut sin 
rätt. Efter att motståndslöst ha läm

nat fältet öppet åt de nedbrytande 
krafterna och givit dem fritt och lätt 
spel återfinner slutligen samhället sig 
självt och sätter beslutsamt en damm 
för förödelsen. 

Reaktionen mot den våg av skam
löshet och immoralitet som efter kri
get vällde fram över den civiliserade 
världen gav sig först tillkänna i Ita
lien. Det var icke uteslutande poli
tiska utan även religiösa och moralis
ka syftemål de unga fascisterna se
gerrikt fullföljde. 

De förklarade krig mot allt, som 

kunde sänka och skada folkkaraktä 
ren och kommo därvid i strid med 
nöjesindustrien. De unga fascisterna 
beslöto att hyvsa förlustelselokaler, 
nas skabrösa program. Det häftiga 
motstånd de mötte icke minst från 
de uppträdandes sida bröto de med 
lätthet genom att under föreställ 
ningarne bereda sig tillträde till di-
rektorernas och sujetternas rum och 
tvinga i de tredskande stora doser a? 
— ricinolja ! 

Detta nämnes här därför att en ny-
bildad fransk "renhetsliga", bestå
ende huvudsakligen av manlig ung
dom, upptagit en liknande fascistisk 
strid mot de parisiska nöjeslokalerna 
och förklarat att de vid behov ämna 
använda samma stridsmetod som de
ras italienska bröder. De till renhets-
ligan anslutna unga männen förklara 
att de icke äro några puritaner, men 
att de hylla och vilja främja foster
ländska och sedliga ideal. De kom
ma att bekämpa allt, som kan sänka 
folkets moraliska nivå eller utåt 
kompromettera Frankrikes namn. 

I England är det en kvinnlig orga
nisation, som upptagit striden mot 
den dåliga litteraturen, den dåliga 
teatern, det dåliga nöjeslivet över
huvud taget. 

I Irland bedrives f. n. det samhäl
leliga uppsnyggningsarbetet med en 
våldsamhet, som saknar motstycke 
på annat håll, beroende måhända på 
att nationalhatet också spelar in. Rö
relsen riktar sig nämligen huvudsak
ligen mot den engelska för
ströelselitteraturen, romaner och 
veckomagasin, samt även mot den i 
Irland spridda engelska dagspressen, 
när denna upplåter sina spalter åt 
brottmålshistorier och skilsmässore
ferat, Man anställer razzior hos bok
handlare och tidningsförsäljare, läg
ger beslag på misshagliga tryckalster 
och bränner dem sedan offentligt, 

•Edith MocMillan. 

Ccater. 
Direktör Hjalmar Selander kom

mer enligt förljudande att till hös
ten engageras såsom chef för en stå
ende teater i Norrköping. Fråga» 
om en dylik bestående institution i 
den snabbt framåt gående östgöta
staden har länge varit aktuell, och 
sedan alla preliminärer nu äro un
danstökade tänker man till insttui 
dande säsong på allvar pröva möj 
ligheterna för idéns realiserande-

Särskilt anmärkningsvärt är att det 
nya företaget startar och har for 

avsikt att genomföra sitt försök utan 
att begära hjälp av vare sig stat el 
1er kommun. Man förlitar sig P 
Norrköpings teaterintresse, som al 
tid varit stort, och på direktör Se 
länder, vilkens över allt i Sverige be 
fästa popularitet och mångåriga ge 

digna teaterverksamhet utgöra den 
bästa garantien för företagets lyc 

liga utveckling. 

- M A T T O R  —  
Möbeltyg och Ottomanöverkast 

på avbetalning. 

Knut Heurline Hemslöjd 
Korsgat. 8, Göteborg. Södergat. 26, Mal 
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inkomna i extra prima kvalitéer, 

Elegant färgurval, Ooda passformer 

UNDER-KLÄDNINGAR 9.25 

UNDER-KJOLAR 8.25 

Gillblads 

Söndagsnöje. 
^lla människor ha fönster på sina 

•„ingår, men icke många sådana som 
herrskapet B. Där sitter man som på 

rkett och skådar, själv osynlig, ut 
det växlande, pulserande livet 

stor trafikled. 

r 
över 
vid en 

Vi sutto där förra söndagen, herr 
cCh fru B., inbjudne herr G. och un

dertecknad. 
Strömmen av människor, bilar, 

spårvagnar och motorcyklar tågade 

förbi. 
_ Kan någon säga mig, sade herr 

5 plötsligt, vad det är för en idé vå
ra unga damer fått nu för tiden att 

med händerna knäppta över magen 
pj promenaden ? 

— På mägen! inföll fru B. Det 
är väl inga damer som gå på det sät

tet. 
— Inte, svarade herr B. Göra de 

inte? 
— Det har jag åtminstone aldrig 

sett, sade fru B. med en envis mildhet, 
som förtog hennes opposition varje 
tycke av en dispyt. 

— Nå, sade herr B., då skall du få 

se det nu. 
— Var? frågade fru B. och gjorde 

en liten muskelrörelse, som om hon 
skrivit frågetecknet :oed nässpetseu. 

— På gatan, min vän, sade herr B. 
Därnere där ni kvinnor alltid expone
ra alla era otaliga nycker och dårska
per. 

— Det är inte sant ! utropade fru 
B., som nu hunnit till det stadium i 
ett äktetnskapligt samtal, där man op
ponerar sig för oppositionen; egen 
skull. 

— Tjugofem kronor! sade herr B. 
Jag parerar tjugofem riksdaler på att 
vi inom en halvtimme skola ha sett 
11x5t tjugofe ii damer gå förbi på det 
sättet därnere 

— Topp ,inföll herr G. och drog 
tipp sitt fickur. Vi äro två vittnen 

Slopa kaffet  och drick 

CAJ3 

KAKAO 
f /originalfbrpackiungur d K)0gca500gr f 
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Hamng 
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pa att var ärade värd klockan 12,33 

e. m. lovat sin fru en summa av tju
gofem kronor, om vi samtliga till 
klockan 1,03 eftermiddagen icke sett 
minst tjugofem damer passera därne
re på promenaden med hrinderna 
sammanknäppta över magen. 

Talet hade en stimulerande inver
kan. Fru B. drog sin stol en aning 
närmare gardinen, och vi andra place
rade oss i en konvex båge framför 
det magnifika fönstret. Allas blickar 
riktades under andlös spänning på 
det växlande panoramat därnere på 
gatan. 

Några minuter förginyo under 
ljudlös tystnad. Hundratal.1 prome
nerande damer drogo omedvetna om 
våra inkvisitoriska blickar förbi där
nere. Men ingen enda i den attityd 
herr B. påtalat. 

— Nej, min käre Lasse, sade herr 
G. slutligen, det här börjar se mörkt 
ut för dig. Och han skrattade över
modigt. 

Herr B. flyttade endast med tung
spetsen cigarretten litet längre in i 
ena mungipan och svarade lugnt med 
den andra : Vänta bara. 

Vi väntade igen. En minut — två 
—• tre — fyra. 

— Nu ser jag verkligen en, kom 
det plötsligt i stilla häpnad från fru 
B. 

Vi rusade alla upp och följde rikt
ningen av hennes blick. 

Därnere nalkades en ung dam eller 
rättare sagt ett par långa, ljusa, väl-
svarvade ben under en trådsmal ge
stalt med två vita, handskbeklädda 
händer sammanknäppta över kappans 
sista knapp. 

-— En ! sade herr G. Han hade satt 
sin pincenez på. 

— Fyra! vidtog herr B. Han gjor
de en gest nedåt gatan med stolthe
ten hos en menageriägare, som kan 
visa på djur, vilka ingen trott exi

stera. 
På den solbelysta trottoaren kom

mo tre damer. De hade alla en håll
ning som om de just stigit upp ur 
badet och nu lätt huttrande sökte hål
la fast badkappan om sig genom sina 
över magen sammanknäppta händer. 

Det är högst kuriöst, sade herr 
G. Han hade förstärkt sina synglas 
med ytterligare ett par och trätt intill 

fönstret. 

— Nu ser jag alldeles fullt, rap
porterade herr B. Hjälp mig nu att 
kontrollräkna, mina vänner. Fem — 
sju — n'0 — tretton — fjorton ... 

— Femton, inföll fru B. Hon hade 
totalt glömt sitt hopp om de tjugofen 
kronorna. 

Föremålen för vår uppmärksamhet 
skredo oberörda förbi i vimlet därne
re. Man fick ett starkt intryck av att 
de måtte ha fötts så, med armarna 
sammanvuxna över bålen och benen 
sammanvuxna vid knäet. 

I små, små trippande försiktiga 
steg som hade de gått fram över glas
kulor på någon mystisk självplågeriets 
stig skredo de framåt med sina an
däktigt, på samma höjd samman
knäppta händer. De uppdragna och 
mot bröstet sammantryckta axlarna 
markerade i en lätt vridrörelse fram 
och åter varje steg, annars företedde 
hela deras gestalt, till och med huvud 
och ögon, en statys orörlighet. Som
liga buro på fingertopparna en liten 
nätt väska, som vid gåendet sakta 
svängde av och an som pendeln på 
en väggklocka. 

-— Men varför gå de på det sättet? 
frågade fru B. ängsligt. 

— Sjutton — nitton — tjugoen — 
för att behaga oss, svarade herr B. 

— Tycker du att de ta sig bra ut 
då? sade fru B. Det låg en liten 
skymt av svartsjuka i hennes stämma. 

— Tjugotvå — tjugotre — förtju
sande! svarade herr B. med en tjuv-
pojksaktig glimt i ögat. Det är det 
vackraste och förnuftigaste mode 
som existerat. 

— Åtminstone onekligen mycket 
kuriöst, insköt herr G. Han hade en 
blick bakom sina båda synglas som 
om han fallit ned från himlen. 

— Har inte du heller observerat 
den här hemlighetsfulla modesekten 
förut, frågade herr B. 

— Aldrig, svarade herr G. trovär
digt. 

— Otacksamme! utbrast herr B. 
Och så göra de dock allt detta för 
oss — oss! Här kommer den tjugo
fjärde martyren. Vad är klockan? 

—• Tolv och femtionio. 
Herr B. tog upp tre ovikta sedlar 

ur sin plånbok. 
Jag är så säker på den tjugofemte, 

att jag gärna kan bestå mig lyxen att 
visa ärligheten i mitt löfte, sade han 
och lade de tre sedlarna på bordet in
vid sin fru. Hon låtsade icke märka 
det. Alla riktade ånyo blickarna ned 
på gatan. Herr G. stod med sitt fick
ur i handen. 

Det uppstod åter en spännande 

tystnad. 
— Ett ! — Ett och ett ! rapportera

de herr G. högtidligt. 
Ingen rörde sig. 

—- Ett och två, fortsatte herr G. 
Fyra ögonpar borrade sig under 

andlös spänning in i gatuvimlet. Men 
intet av dem upptäckte vad de sökte. 
Promenaden tyckes med ens befolkad 
av helt vanliga medborgare, som ur
modigt och obehindrat rörde fritt på 
armar och ben. 

— Tvä minuter och 33 sekunder, 
läste herr G. från urtavlan — 37 se
kunder 39 — 45 — 50 — 55 • • • 

Fru B. hade redan triumferande 
lagt sin hand på sedlarna. 

— Ånej. sade herr B. Betrakta 
först den där långa balkongen där 
uppe! Vad är det som går där? 

Alla vände blickarna mot detta 
håll._ Där gick en ung dam. Huvudet 
framåtböjt, axlarna framdragna, hän
derna hopknäppta. Med små korta, 
skruvande steg praktiserade hon sig 
i denna attityd från den ena ändan av 
balkongen till den andra. 

Herr B. lade armen om sin frus 
skuldror. 

— Det är den tjugofemte som prov-
går, sade han. 

Och med en triumferande min stop
pade han sedlarna tillbaka i plånbo
ken. Ragna Peters. 

Vår moderna tid har behov av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam 
ma tjänst som linoleum på golven, 
peters" Kungsportsplatsen 2, för 
ett stort lager av dessa artiklar. 

Där en sann kärlek en gång har 
riglat till dörren, håller en falsk 
förgäves iserenader under fönstret 

Harriet Beecher-Stowe. 

Badolyckor. 
Hur de förekommas. 

Amatörfotografer! 
Framkallning och kopiering utiores pa 
3 dagar. Köp FILM hos 

Fotobolaget, Drottninggatan 36 
Tel. 10102. (mitt emot ASEA) 

Den och den har "drunknat vid 
badning" eller "han fick kramp 
i vattnet och omkom" — sådana 
meddelanden läser man daglig 
dags i tidningarne skriver d:r J 
O. Jacobsen i Nationaltidende. 

Hur själva olyckan skett, vet 
man sällan med visshet. 

Vid en badningsolycka rör det 
sig visst icke alltid om en drunk
ning i egentlig mening, om man 
därmed menar kvävning genom 
att vatten tränger in i och brin
gar andningsorganen ur funktion. 

Döden kan lika ofta förorsakas 
av en hjärtförlamning eller ett 
hjärtslag med bristning av blod
kärl i hjärnan, framkallade av 
den störning i blodomloppet som 
uppstår till följd av kroppens av
kylning i det kalla vattnet. Blo
det drives frän kroppens yttre 

delar till de inre organen, vilka 
utsättas för en plötslig blodöver-
fyllnad. För personer med svagt 
hjärta kan denna påfrestning bli 
för stark och framkalla en kata
strof. 

Badningsolyckor kunna även 
uppstå på grund av att den ba
dande får kväljningar och upp
kastningar vid den hastiga avkyl-
ningen i vattnet. Det händer att 
vederbörande därvid blir så illa
mående och kraftlös, att han icke 
förmår befria sig från det upp
stötta maginnehållet, utan får det 

vrångstrupen" och kväves där
av. 

Slutligen spela även öronsjuk-
domarne in ifråga om olyckor un
der badning. Att få kallt vatten 
in i örat framkallar lätt svindel 
och oförmåga att hålla balansen. 
Detta beror på avkylningen av 
det inre örat, som tillika med lilla 
hjärnan härbärgerar de nervcen
tra, som kontrollera kroppens 
jämviktsförhållanden och lemmar-
nes rörelser. Sådana yrselanfall 
iunna angripa fullt friska män
niskor, när de vid badning få 
kallt vatten in i hörselgången, men 
i alldeles särskild grad äro de ut
satta härför, som lidit eller lida 
av öronsjukdomar som lett till 
operation av trumhinnan. 

Vid ett svindelanfall av denna 
art i badet, löper man fara att 
drunkna även på grunt vatten, då 
man ju i och med detsamma för
lorar förmågan att hålla sig upp
rätt. Försiktigheten bjuder där
för, att man vid bad i öppet vat
ten har hörselgången tillstoppad 
med bomull, preparerad så att den 
är oemottaglig för vatten. Abso
lut bör detta ske i fråga om per
soner med öronsjukdomar. 

Sjukliga människor, som lida 
av blodbrist, nervositet och hjärt
sjukdomar böra aldrig bada en
samma i öppet vatten, om de fått 
läkares tillstånd att taga sådana 
bad. De böra ha någon med sig, 
som kan bringa dem hjälp i hän
delse av fara. De är icke tillråd 
ligt, att de ge sig ut på djupt vat
ten. Helst böra de icke våga sig 
längre ut än tills vattnet når dem 
halvvägs upp på bröstet. Är det 
sjögång är även detta för långt 
ut. 

En bestämd varning måste ä-
ven uttalas mot bad i stillastående 
vatten, skogstjärn, mergelgravar 
och dylikt, detta dels därför att 
man aldrig vet hurudan bottnen 

den är i så fall viss, om icke snabb 
räddning i land och ögonblicklig 
läkarhjälp står till buds. 

Man bör vara väl genomvärm 
när man går i badet, men under 
inga förhållanden får man vara 
andfådd eller ha hjärtklappning. 

Ett bad bör i regel icke vara 
långvarigt. Under detsamma skall 
den badande icke stå stilla i vatt
net utan hålla sig i jämn rörelse, 
antingen genom att simma eller 
på annat sätt. Friska och starka 
människor kunna, om luften och 
vattnet äro varma, göra badet 
längre och taga flera bad dagli
gen. 

Verklig nytta har man endast 
av det bad, efter vilket man kän
ner sig varm och uppfriskad. 
Fryser man, måste man genom en 
rask promenad eller gymnastiska 
rörelser återställa kroppsvärmen. 

Den bästa tiden att bada är på 
förmiddagen och på aftonen in
nan solen gått ned. 

Det är icke bra att bada på 
fastande, men ej heller på över
fylld mage. I det förra fallet ris
kerar man huvudvärk och illamå
ende, i det senare kväljningar'. 
Efter en grundlig måltid bör man 
icke bada under de närmaste två 
timmarne. Att bada omedelbart 
efter det att man intagit sprit
varor, om också en mindre kvan
titet, är alltid riskabelt. 

Detta är ungefär de råd och 
upplysningar man kan ge de ba
dande till skydd mot olyckor i ba
det. 

Något kan tilläggas. Vid strän
der, där strömförhållandena äro 
farliga, eller bottnen dyig och 
riskabel, vilket givit anledning till 
drunkningsolyckor med alltjämt 
bestående risk för nya sådana, 
aör man icke nöja sig med att 
sätta upp plaKat med ett: Var
ning för bad", ty sådant fäster 
ingen avseende vid. Skriv i stäl
let: "Här ha flera människor 
drunknat vid badning." Sådant 
gör även den våghalsige en smula 
betänksam. 

är, dyig o. s. v., dels därför att 
stillastående vatten alltid är ut 
omordentligt kallt på djupet. 
Kroppens avkylning blir alltför 
häftig och alltför stark. 

Störningen av blodcirkulationen 
kan lätt leda till överansträngning 
av hjärtat eller till kramp genom 
blodöverf.yllnad av hjärnan. Dö-

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 
I Preussen är det husliga utbild

ningsarbetet lagt under lärlingsla
gen. För första gången har nu preus
siske ministern för handel och nä
ringar tilldelat fyra husmödrar i Kö-
nigsberg heder och värdighet av 
statligt erkända husmodermästare. 
Detta på grund av det utmärkta sätt, 
varpå de lett sina kvinnliga lärling
ars utbildning i husligt arbete. 

När få vi våra första svenska hus-
medermästare? 

* 

De pedagogiska studieveckorna för 
utlänningar, vilka äro planerade i 
Berlin, infalla under tiden den 17—-
29 aug. Anmälningar kunna ställas 
till Die Geschäftsleite des Zentralin
stituts, Berlin W. 35. Potsda
mer Strasse 120. 

De svåra 
dagarna. 

Elisabeth Högström-Löfberg. 

Tung är den dag, då de käras 
''î'wloek slutas för alltid, och deras 
äger flyttas från sjukrummets om
lade värme till ett annat, utkylt, 

, for blomisteramyckat, och fruk-
ättsvärd är vandringen till den sis-
a 8ranri,sgröna vilostaden, men än-

I''1 rriycket värre äro ändå dagarna 
ärefter. Och dessa äro de, som 

' a från varandra de varma hjär-
118 och de kalla, de förra att kra-

,as av tomhetens sammanpressande 
*l îl' de senare att lättnadsfullt 

av sina masker, och låta ego-
j^ens ansikte 
r,>sflorsvecken, 

«us, 

se fram emellan 
sigillbrytning-

Hen: 
Ni -- . Q 

• 'godelssplittringens ödsliga da-

Vrf il oc^ blek av smärta gick As-
Çft ^encrantz omkring i hemmet 
- er moderns frånfälle, så oöver-
5ty ^so'era(l de gifta, till-
-• eskomna syskonen, och så olik 

Manliga, avvägda människa, att 

till och med Carl-Otto, generalkon
suln, gav akt på det, och rördes. 
Han höll alltid styvt på att ̂  vara 
den morgontidigaste, och de tva ha
de en kvartstimma med varandra 
före frukosten inne i moderns kabi
nett, det lilla ljusa, rococo-möblera-
de söderrum, som bildat en sa pas
sande ram kring majorskans livliga 
person, in i det sista präglad av den 
gamla tidens grace och fina älsk
värdhet. . 

Astrid stod lutad mot kakelug
nen och betraktade pendylens nätta 
herdepar, det hade varit en belöning 
över alla andra att i barndomens 
dar få komma ditin och beskada 
deras menuett. På skrivbordet sto-
do porträttrader, av barn och barn
barn, make och föräldrar, tre gene
rationer från fadermördare fell poi-
kahår och halvstrumpor, 1 glodrita-
de och schattersömmade ramar, men 
nå väggen mittemot hängde försto
ringen av Stellan, yngste sonen, som 
hon älskat mer än nyttigt, och vars 
nedåt-bana varit hennes största 

P Egentligen var det alldeles orik
tigt, att Stellan av alla betraktades o. 
omtalades som den yngste, da han 
och Astrid faktiskt voro tjillin ar 
-och båda -sju år yngre an den aid 
brödratrion, men han bade fran ^r 
sta början blivit utkorad till kel«n 

och gunstling, och ingen, allraminst 

systern, hade väckt någon opposi
tion. Han var också en oemotstånd
lig liten hjärtetjuv till pojke, och 
enda arvingen till mödernets skön
het, då Astrid däremot i alla tider 
havt något visst slutet och betänk
samt över sig, och fått Hedencrant-
zarnas 1 kvinnliga ansikten alltför 
stora och buktade näsa och karolin
ska mått och dimensioner. Det var 
ett ändlöst planerande vad denne 
Stellan skulle bli, stabslöjtnant, är
kebiskop eller professor, och nu, nu 
vaktade han boskap på en farm 1 

Argentina, enligt sista myntrekvi
sitionen hem till bröderna. 

Äldst av sönerna var Rickard, 
stor och rödlätt som sin far, och al
drig ämnad till annat än att ta emot 
gården och jaga in stövare. I skog 
och mark var han också outtröttlig, 
och ingen trodde att han någonsin 
havt sina ögon öppna för något an
nat slag av villebråd, tills som en 
bomb slog ned att det var klocka
rens vackra Elfrida han ivrigast 
siktade efter. Alla motkurer för
söktes givetvis, men utan resultat, 
och till sist utmynnade historien 1 

kyrkligt .stadfästad mesallians, tj 
gamle majoren var ryktbar för sin 
ord fasthet som för sin madeira, och 
hade lovat att hans gunstig herre 
skulle få ta konsekvenserna av sina 
jaktturer. Det nygifta paret place
rades i flygeln på.Årsätra, och all 

tycktes gott och väl, men ett par 
månader endast sedan Frida ned
kommit med en son, blev Rickard 
vådaskjuten vid ett morkullpass, 
och hembars död över strandängar
na. 

Hur mycket änkan sörjde, kunde 
ingen säga, men vad som var alla 
uppenbart och frapperande, det var 
hur kopiöst den unga, vackra flic
kan fetmade. Svarmodern gjorde 
föreställningar, och ingrep då och 
då i hushållet, men inget hjälpte, 
ett starkt och smakligt kosthåll var 
det högsta Frida eftersträvade på 
jorden, och så satt hon i sin flygel 
med pojken i knäet, och åt och var 
nöjd, biffar och ägg och frukt och 
konfekt om varannat. 

Det var sannerligen inte under
ligt om majoren nu koncentrerade 
sina ansträngningar på att få den 
andre sonen .ståndsmässigt gift, och 
att de tackade sin Gud då det över 
förväntan lyckades. Vilhelm var 
spensligare, sömnig och osjälvstän
dig, men den elegantaste balkaval
jer och framgångsrikaste ryttare, 
och på detta sändes han till Skåne 
till en avlägset befryndad högadel, 
vars döttrar enligt boken närmade 
sig glasbergets plataer, och åter
vände inom kort förlovad. Det var 
häller inget dåligt kap han gjort i 
sin friherrliga Heléne, som hade fy
ra gårdar gravationsfria, och dar 

han bara hade att flytta in och ve
getera. Stellan kallade honom 
"prinsen-gemålen", och brukade helt 
respektlöst fråga höga svägerskan, 
när de till faderns födelsedag kom
mo på sitt årliga besök "Får Vil
helm ta en cognac till kaffet?" eller: 
"Hur många gånger har Heléne 
måst ha honom i skamvrån nu i vin
ter?' ' o. s. v. ett skämt som inte 
skulle tolererats av de gamla om 
det kommit från någon annan, och 
förskaffade honom friherrinnans 
permanenta onåd. 

Men om Carl-Otto, huvudet och 
energien, skulle väl ingen trott, att 
han skulle drabbas av samma tof-
feldirigerade öde! Han var mål
medveten och skarp, tog en juri
disk examen, men blev köpman, och 
var nu miljonär i bilgummi och lyd
de titeln generalkonsul. Och så gick 
han vid fyrtiofem och gifte sig med 
sin egen maskinskriverska, och fort
sättningen kunde man kort, men 
fullständigt ha uttryckt så: Först 
dikterade han, men nu dikterade 
hon. Hon hette Dagmar Svensson, 
och var mycket söt, och det var 
hon, som började kalla majorskan 
för "gumman". 

Naturligt nog hade besöken hos 
dessa äkta par för Astrid inte nå
gon lockelse, och hon blev hemma 
mer och mer, och trivdes bäst i still
heten på Årsätra. Sedan modern 

och hon blivit ensamma, lämnade 
hon aldrig hemmet, och det sista 
året hade imajorskans försvagade häl
sa gjort dottern helt och hållet oum
bärlig. Det rådde mellan dessa två 
en förtrolighet utan många ord, en 
den självfallna samhörighetens ro, 
som gjorde det enformiga lantlivet 
behagligt och harmoniskt, och den 
äldre lärde sig allt mer värdera As
trids trofasta och klara väsen. Hon 
visste med sig, att hon ofta försum
mat henne under hennes barnaår, 
därför att hon inte hunnit mera än 
sin oförnuftigt ömma omvårdnad 
om Stellan, men eftersom han gled 
och gled, och alla hennes stolta 
drömslott rasade, blev Astrid liksom 
ny för henne, och de enades i önsk
ningar och böner för den käre, sva
ge därborta i främlingslandet. 

På Hulta. en liten utgård, som 
låg en fjärdingsväg från huvudgår
den, bodde majorskans halvbror, 
morbror Jan-Erik, en gammal pen
sionerad jägmästare, som nu sjuttio
åttaårig dagligen kommit med en 
sparkstötting över isen för att höra 
om sin lilla Charlotte, och utom ho
nom hade de intet intimare um
gänge odlat eller behöft. Till ho
nom hade Astrid på begravnings
dagens morgon kommit i sin nöd, 
då hon förstått att Dagmar ämnat 
låta använda deras lyxbil till kyr
kan, och han hade klappat henne på 
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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

Gamla ocb nya 
tiden, sedd ge

nom ett fönster. 
I. 

De hörde samman med den gamla 
gatan. 

Vad det var för en hem trevlig ga
ta att bo på ! En solig och nätt små
stadsidyll mitt inne i en bullrande 
storstad. Husen skymde icke för so
len, och inne i de små trädgårdarna 
lekte barnen trygga som i en park. 

När jag nu ser ut och möter an
blicken av ett modernt 5-vånings te

gelstenshus, erinrar jag min gamla 
gata och vad jag förlorade med den 

— solen, tystnaden, friden och mina 
goda grannar mitt emot. 

Dessa grannar voro en lång tid 
mitt enda sällskap. Det vill säga jag 
kände dem icke, och icke de mig, vi 
hälsade icke på gatan och visste icke 

ens varandras namn. Och likväl 
tyckte jag att de voro som gamla 
vänner. 

Det var nämligen en säregenhet 
för denna gata att ingen där brydde 

sig om att fälla ned sina rullgardi
ner. Därigenom blev man med eller 
mot sin vilja gäst i varandras hem. 

Och så blev jag i tvåvåningshuset 
mitt emot. 

Där bodde endast två familjer, 
vardera blott bestående av herre och 

fru samt jungfru. Men det var två 
olika generationer som stött ihop i 

samma hus, kontraster alltigenom — 
gamla och nya tiden. 

Det åldriga paret innehade över

våningen — det unga paret under
våningen. Vid kvällstid, när lju
set tändes kunde man ise in i två 
isjkilda världar, ut över två helt oli
ka scener, in i ett lyckligt och ett 
mindre lyckligt hem. 

Över det gamla parets borgerligt 
gedigna våning vilade ett välgöran

de lugn. Möblerna voro 70-talets, ic

ke så vackra, men ändamålsenliga, 
bekväma, hemtrevliga. Antimakas-

ser på stora vardagssoffan, en gung

stol med broderad matta, vänliga 
blommiga lampor med färgade ku

por, som spredo ett sådant behagligt 
varmt sken. över rummen, dukar på 
borden, gamla oljefärgstryck, Troll

hättan och Sans-Souei och gamle 
kungen i förgyllda ramar på de blom

miga tapeterna. Här regerade ock

så gamla tidens seder, gamla matord

ningen, patiencen, bandmössan och 

andaktsboken. Jag brukade möta 

dem på söndagarna, då de gingo till 
kyrkan, och jag kom hem från min 
morgonpromenad. Det var ett pryd
ligt gammalt par, åldrigt silvervita 
och ungdomligt rödblommiga. Han 
gick vintertiden alltid i galoscher 
och en vit sidenhalsduk lagd under 
ytterrockskragen — i en mjuk svart 
hatt och blå doffelrock. Hon måtte 
ha varit en skönhet, det var ett 
blidt, fängslande ansikte med en 
snarare moderlig än kvinnlig char
me. De verkade båda så nyputsade 
och fina, som om jungfrun följt dem 
ända ut på trappan med sin borste 
och sina omsorger. Deras ansikten 
strålade på ett särskilt sätt, som om 
de leende och lyckliga gått fram ge
nom livet. Men de kunde även vara 
prövade, tålmodiga och fromma — 
fromma kanske de verkade allra 
mest. Jag tyckte om att möta dem 
— de hade något särskilt med sig där. 
de förtroligt kommo samtalande arm 
i arm, han något mera lutande än 
hon och med en vit silverloek fram-
kammad vid varje öra under den 
mjuka hatten. 

Om kvällarna höllo de varandra 
sällskap, läste eller lade patience. 

Gungstolen var hans. I grå nattrock 

med röda tofsar satt han där och 
gungade sakta, så sakta att man 
tyckte sig kunna höra medarnas en

formiga knarrande. Vid 8-tiden kom 
en stillsam gammal trotjänarinna i 
bandmössa in med téet, och man såg 

den gamla damen vänligt tala till 
henne. Aldrig ett ont ord ! aldrig ett 

uppträde — inga missnöjda miner — 

ingenting som störde. 

I matsalsfönstret hängde en stor 
vit fågelbur med spetsigt tak. Fram

för den buren såg jag dem ofta stå 
med sina vita huvuden i solen. •— 

Hur deras ansikten strålade av from
het och frid ! Jag såg henne med en 

öm fin hand sticka till fåglarna sallat 

och natan, och hörde i inbillningen 

hennes jollrande röst. Jag vet att 
hon kunde sjunga skymningsvisor 

och berätta — jag vet att de berät

tade många ting för varandra båda 
två under de långa vinterkvällarna, 
när brasan brann med sitt röda ljus, 

och de sutto i halvmörkret och erin
rade sig sitt liv. Kanske berättade 

de om sina barn, som voro ute i värl
den. 

En höstdag stod en automobil ut
anför deras port och en man i ut
ländsk officersuniform gick upp i 

huset. På kvällen satt han vid de
ras bord, och de gamlas blickar 
hängde fast vid honom, när han ta

lade. Jag såg honom fatta deras hän

der som tackade han dem för något, 
och ett vackert uttryck strålade över 

A 

Bröllop. 

När det var bröllop 'os 
Hösterman 

i solens sken tråddes dansen 
från det 'on hupp gå i höst er 'ann, 
tills 'on i väster försvann sen. 
När 'on gick ner, 
vi valsa' mer. 
Man dansa ser, 
skall jag säga er, 
horn blott man VIKING håt skorna 

ger, 
förty så lyser den glansen. 

V I K I N G  S K O K R Ä M  

har nu under nära ett kvarts 
sekel prövats över hela värt land. 
Den har visat sig överlägsen alla 
utländska fabrikat och inhemska 
efterapningar. över sex miljoner 
burkar Viking Skokräm för

brukas årligen i Sverige. 

hans manliga ansikte. Nästa dag 

foro de alla tre bort i automobil. 
Han skulle resa — modern hade grå

tit, men nu behärskade hon sig. Och 
när fadern ett ögonblick stod på trot
toaren med sin son, som var huvu

det högre än han, såg jag honom 

darra av tillbakahållen sinnesrörelse. 

De voro lyckliga dessa människor — 

bakom dem måste ligga ett pliktupp-

fyllt Hy, en hederlig vandel, ett 
obrutet kamratskap. 

Den gamla gatans frid liksom per
sonifierade sig i dem, fick sin stäm

ning, sin karaktär fullbordad genom 
dem. 

Och jag saknar dem, när jag ser 

ut över mitt röda tegelstenshus, ned 
på en bullrande gata, varigenom en 

storstads folkström oavbrutet ledes 
som blodet genom sin aorta. 

II. 

Huru det unga herrskapet i vånin

gen under kommit på idén att flytta 

till denna fridens gata är en gåta. 

De tillhörde av allt att döma denna 
världens människor, voro eleganta, 
oroliga, nervösa, moderna och miss

nöjda. Det gamla husets blommiga 
tapeter hade vid deras inträde måst 

vika för de enfärgade, grått i var

dagsrummet, grönt i salen och lax-
färgat i sängkammaren. De stora 

ljuskronorna belyste med sitt vita, 
utsugande ljus en interiör av pedan

teri och tråkighet. Allt verkade geo

metriskt uppställt, var rakt, rätt och 
slätt, dyrbart tvivelsutan men oänd
ligt fantasilöst och ledsamt. Över 
det hela låg denna obeslutsamma 
väntan, som gärna vidlåder ett ny
bildat hem, där ingen ännu riktigt 
kommit in i sin nya roll. 

Jag såg den unga frun med en min 
av övergivenhet och ledsnad gå om
kring i de ledsamma rummen. Vad 
skulle hon ta sig till? Sy kunde hon 
ju absolut icke, då hon kläddes av en 

av stadens snitsigaste firmor, virka 
och sticka ansågs icke vara någon 

idé då det köptes billigare som fab
riksarbete ! Hon beslöt sålunda att 

mörda enformigheten genom att 
kamma sig. Hon kammade sig hela 
dagarna framför en liten spegel, som 
hon ställde upp mot fönsterkarmen. 
Hon hade ett långt, vackert, mörkt 

hår, ett blekt, trött ansikte och tröt

ta, vita händer. Hon var icke vac
ker, men väckte uppmärksamhet på 

gatan genom dräktens utomordentli
ga stil. 

Han kunde vara vad som helst som 
inbragte en god inkomst.. Han kom 

ofta åkande på eftermiddagarna, 

kanske hade han lång väg till sin af

fär, kanske var han maklig eller 

fann han ett nöje uti att beundras 
av den lilla gatans stillsamma män

niskor, som nyfikna följde hans hyr
da bil. 

På aftnarna efter middagen som 
först avslöts klockan 7, sutto de där-

och de redan förut ödsliga rummen 

syntes ännu ödsligare. 
Men hon hade upphört att kam 

ma sig, och det hade kommit en ny 
energisk kraft över henne. Deras 
gester och minspel om kvällarna 

skvallrade om oenighet och gräl. Hon 

satt och såg upprörd ned på sina vi 

ta händer då hon talade — han blev 
häftig och gick ut, hon sprang efter 

honom, kom ensam tillbaka och satte 
sig att gråta. Efter sådana kvällar 

väntade hen honom förgäves. 
Ibland mötte jag dem på gatan — 

och där röjde deras uppträdande in

genting om deras äktenskap. De för
bipasserandes blickar på henne tyck
tes smickra honom och höja henne i 
hans ögon. Han behöll hennes arm 

under sin med ett rörande försök att 

markera sin äganderätt, och hon lu

tade sig något mot hans axel, men 

hennes ansikte var blekt och trött 

— så trött. 
När de voro ute låg jungfrun i 

fönstret och solade sig som en blond 
pudel. Det var ett hem, där ingen

ting blev uträttat utom att äta och 
sova, ett hem utan den personliga 

prägeln av en ordnande och i allt 

synlig kraft. 
Ofrivilligt måste jag jämförande 

se upp till det åldriga parets fönster 

med fågelburen, växterna och de 

bländvita gardinerna. 
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inne i det vita ljuset och gäspade 

över var sin tidning. Hon frågade 
något ibland, han nickade bara, vän

de sitt tidningsblad och gäspade 

igen. Ibland satt hon ensam om 

kvällarna — icke så ofta första året 
men andra året blev det vanligt. Jag 

såg henne stå i fönstret som en staty 

och bara se ut i en lång och tröstlös 

väntan. Hon kunde stå där timtal 
med den vita pannan stödd mot ru

tan och de mörka ögonen fästa på 
gatan i en djup och stel blick. Jag 

har aldrig sett en människa så orör

ligt stilla. Kvart efter kvart i sam

ma ställning, orörlig som en sten-

stod. Det gjorde mig ont om henne 

— kanske hade hon bekymmer, kän
de sig besviken — övergiven. 

Frampå andra året måtte det ha 

gått utför med hans affärer. En dag 

körde de bort med en del av bohaget, 

Den sista sommaren, innan vi alla 
skildes från gamla gatan och var

andra, inträffade något som verkade 

förbättring i förhållandena. Det var 
på sensommaren, fram i slutet av 

september. 

En kväll såg jag henne sitta i en 
blommig morgonrock med ett litet 

vitt knyte i sitt knä. Under hennes 

fötter stod en pall, i kakelungshör-

net brann den första höstbrasan och 

på en vit trästol stod ett tvättfat och 

några attiraljer. 
Han stod bredvid och rullade upp 

en linda, men från galen ända så att 

de långa bandändarna kommo sist. 
Frun gav igen den med en min att 

han fick göra om försöket. Han bru

sade icke upp och sprang på dörren 
som förut. Helt tåligt stod han kvar 

och rullade ånyo med fumliga och 

oskickliga rörelser ihop den långa, 

långa lindan. 

Så sattes ett litet rosenrött kryp 

ned i det stora tvättfatet, och den 

tråkige. herrn skrattade och den 

sorgsna frun log åt varje liten rörel

se av de små tvålskära händerna och 
fötterna. Herrn fick bestämt vatten-

stänk på sina kläder, men det gjorde 

ingenting, ty de voro ej längre så 
ultrafina som i början. 

Och jag tänkte: En gång kanske 

också dessa två sitta som ett grånat 
och fromt gammalt par — en gång 

när stormarna lagt sig i deras sin

nen, alla linjer klarnat, och friden 

kommer. Och då står kanske en an

nan betraktare itr en yngre genera-
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axeln, och brummat: "Var bara 
lugn, min flicka! Det skall jag nog 
sköta om!" och det kom heller inga 
motorfordon med i processionen. 

Nu stodo bror och syster därin
ne i moderns rum, och hade rakt 
ingenting att säga varandra, han 
mest uppfylld av nyfiken undran 
hur hon väl tänkte ställa för sig. 
Månne hon alldeles slagit ur hågen 
alla tankar på att gifta sig, — det 
var ändå eget, att man aldrig hört 
talas om något i den vägen i sam
band med henne? Hon var visser
ligen inte vacker, men hon såg ut
märkt bibehållen och verkligt lady-
like ut, och var ju en krona av hus
lighet, och erkänt musikalisk, — 
det skulle väl inte vara så omöjligt! 

"Hör du, Asta, du, vart tog den 
där hovrättsassessorn vägen, som 
vår på Stensta i somras, när jag var 
hemma, och som skickade hit blom
mor på din namnsdag", frågade han 
plötsligt så öppet odiplomatiskt, att 
vemodet i systerns ansikte måste ge 
med sig i ett leende. 

"Han gifte sig i februari med 
Edith Hallsten, om du kan minnas 
henne", svarade hon, och avfärdade 
känslolöst alla hans välmenande re-
kognose ringar med att tillägga: "och 
buketten hade jag tjänat mig med 
att bota hans sjuka terrier, som ha
de samma onda som vår Lola, några 

Intet tvivel om Ni 
Er goda rätt att handla soni 

Ni gjort. För att saken skall bli 
ordnad på ett fullt betryggand& 

sätt bör Ni dock ovillkorlige 
lita juridisk rådgivare". 

L—n B—m. Era åsikter i den
na fråga äro så vitt skilda från 
\ ai a egna, att vi måste vägra ett 
införande. Ni talar om att "lösa 
andarna", men det ordet synes oss 
för stort här, där det endast gäl
ler att vinna några materiella för
delar. 

Betty H. Hjärtligt tack. Skåne 
har alltid varit oss en huld och 
god landsända. Vår samfällda 
hälsning till samtliga! 

Rättelse. I förra numret hade i 
artikeln I afänglighet och jagande 
efter vind ' vid korrigeringen av en 
rad insmugit sig ett nytt, icke ob
serverat och meningen förryckande 
tryckfel. Mot slutet läses: "Å an
dra sidan är livet hur svårt det te 
må gestalta sig en sällhet, som vi 
med visshet känna, att det leder oss 
till Gud". Ordet "som" skall här 
utbytas mot om. 

Kvinnornas Självhjälpslra 
S/u k- och Begra vningskassst 

Nya medlemmar vinna inträde. För
säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Fr. Anna Larsson, Skans-
torget 6. Tel. 18206. Billiga månadsavgifter 
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andra thearosor skördas inte för 
min räkning, ser du!" 

Det var också alldeles sant, att 
erotiken inte hade den minsta lilla 
insats i Astrid Hedencrantz futu
rum, och knappast hade den haft 
det i imperfektum häller. Från 
femton till aderton hade hon svär
mat för sin kusin, löjtnant Montell, 
men när Vilhelm och Heléne kom
mo hem, och 'hade med den senare« 
danska kammarjungfru blev hon 
vittne till ett litet berså-drama mel
lan lilla Amager-Marie och sin egen 
lågas föremål, som kom denne av
gud att för alltid falla från sin pie
destal. Vid tjugotvå kom ett något 
allvarligare återfall, en på grann-
godset gästande engelsman, vars på 
en gång behärskade och gossefriska 
väsen tilltalade henne obeskrivligt, 
och som kunnat, om han gått till
väga litet klokare, ha vunnit henne 
helt och hållet. Men han, gjorde 
sig för säker på sitt privata brittis
ka världsvälde, och lät henne ge
nomskåda att det blott var fråga om 
ett högst behagligt tidsfördriv, och 
så var hon borta, osårbar och av
kyld. Det blev en rispa i skinnet, 
som sved en del och blödde, och hon 
hade smakat nog, men var ej knäckt 
ej bruten i sitt innersta. 

De svåra dagarna, de tomma, 
grymma dagarna, — äntligen voro 
bouppteckningslistorna klara, och 

man kunde samlas i vardagsrummet 
för att framföra sina krav och ön
skemål. Den feta Frida kom pus
tande uppför trapporna, och Dag
mar slutade att gäspa och betrakta
de sina välpolerade naglar. Vil
helm och Heléne kommo sist, och 
hon öppnade utan vidare inledning 
diskussionen: 

Ja kära ni, Vilhelm och jag äro 
ju lyckligtvis i den situationen, att 
egentligen ingenting sakna eller be
höva, men den stora salongsmöbeln 
kan ju just inte komma ifråga nå
gon annanstans än hos oss, och mest 
van att bära ärvda pärlor torde jag 
väl också vara, så att tants collier 

"Nå, men barockkronan och pen
dylen och de där isrnå luktdosorna ska 
vi allt be att få förbehålla oss, el
ler hur? och maken klappade hennes 
kind, och klarade strupen. 

"Tycker ni inte, att vi skulle ta 
det större och väsentligare först, 
och gå i ordning med frågorna^ 
"började han". Alla äro vi väl 
överens om då, att Arsätra bör säl
jas"? 

"Javisst — naturligtvis", svara
des det på en gång, Astrid endast 
nickade, och blev med ens så blek, 
att Vilhelm såg sig om efter en vat
tenbricka. 

Ja, jag vill inte ha ett smul an
nat än pengar", sade Frida, och 

gjorde ett försök att dra in sina is-
terhakor, när uppmärksamheten rik
tades på henne. "Ska jag nu flytta 
till stan med pojken, behöver jag ha 
något så när till inkomster, så dyrt 
som allting där ska vara, två och 
femti för fläskhare och tre kronor 
litern för grädden. Så jag håller 
på, att så mycket som möjligt av 
möblerna också ska säljas. Och 
Stellan, han vill förstås också bara 
ha kontanter på sin del, — bara det 
sen ginge an att ställa dom, så att 
han aldrig komme åt dom". 

"Javisst Stellan", sade Carl-Otto, 
och raknade till, "även vår familj 
har en förlorad son att dras med, 
apropos, påminn mig, Dagmar, att 
det blir avdraget ordentligt för 
kransen, som han i sitt telegram 
bad mig beställa — —". 

"Nå, men Astrid då", vände sig fri
herrinnan direkt till sin svägerska, 
"vart har du egentligen tänkt ta vä
gen? Skulle du vilja reflektera på 
mitt anbud, så står Ringatorp all
tid öppet för dig, fast du naturligt
vis då finge beräkna att rätta dig 
efter våra levnadsvanor. Du vet, 
att jag är uppfostrad i ett så gam-
mal-aristokratiskt hem, där det 
gällde att aldrig ett ögonblick vara 
sysslolös, då jag ju däremot sett, att 
du och vår kära avlidna ofta sutto 
och spelade halma och lade patie.i-
ce mitt på förmiddagarna, — ja, 

tag för all del inte illa upp, lilla 
vän "! 

Än en gång blev hon avbruten av 
konsulinnans lilla spröda klockspels
röst: Då kan du väl lika gärna 
komma till oss, så kan vi ta en stör
re våning, och du hjälper till med 
hyran? För du spelar väl bridge? 
Du är väl inte religiös? Tänk, vad 
barnen skulle bli glada"! 

Äntligen blev det så pass tyst, 
att svaranden kunde göra sig hörd, 
och med blicken fäst på faderns 
gamla, pärlbroderade piphylla, en 
gång majorskans fästmögåva, svara-
1 '8 bon vänligt, beundransvärt fritt 
från ironi: 

"Tack för er vänlighet både Dag
mar och Heléne — mycken tack! 
Men vet ni, att fast jag inte är mer 
än tjugoåtta, har jag gått här och 
blivit en riktig vane-nucka, och så 
absolut förlantligad, att jag aldrig 
skulle kunna tänka på att trivas i 
en storstad! Så har jag också ett 
villkor, som är det rent avgörande, 
och det är att där jag skall vara, 
där skall jag behövas. Hade Stel
lan därför haft det, så han kunnat 
ta emot mig, hade jag utan tvekan 
rest ditöver, men när han nu inte 
kan det, har jag en tillflykt och en 
uppgift nära nog, — jag ämnar slå 
mig ned hos morbror Jan-Erik på 
Hulta så länge han lever". 

Så hade Astrid avgivit deklara

tion, och var och en hade^ antytt 
varom han ville försäkra sig, oclt 
så gick man till bords och åt deu 
sista middagen tillsammans på Ar
sätra gård. En timme senare had? 
bilarna bortfört de resande, och vi 
skymningsbrasan sutto två vänner, 
och gladides. i sin sorg, att ha ko mini 
över det svåraste, gamlingen ira11 

Hulta och hans Astrid. 
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Kvinnliga lösdrivare. 
pengar till hemresa. Av Frigga Carl-

•g-
Samtalet. Av Cray)q. 
(esalliansen. 
förtroendet. 

UtlandsKröniha 
i sammandrag. 

De utländska telegrammen börja 
svälla ut och antaga allt kraftigare 
robriker både i fråga om typer och 
innehåll, vilket är ett säkert tecken 

växande oro ute i världen. 
I själva verket drar det upp till 

'väder på många håll. 

Den kinesiska krisen är olöst och 
kommer av allt att döma att bli 
långvarig. Lugn råder i landet, 
men det är icke ett fredligt lugn, 
under vilket handel och näringar 
Uomstra utan detta kvava hotfulla 
lugn, som tyckes innesluta tusen 
lemliga faror och då allt står stilla 
i väntan på vad som komma skall. 
Främlingshatet glöder. Det arbe
tas icke längre i utländingarnes fö
retag, vilka plötsligt undandragits 
den strejkande kinesiska arbetskraf
ten. Oerhörda förluster åsamkas 
lärigenom främlingarne. Hårdast 
drabbad är Englands handel. &ov-
jetryssland har genom den kinesiska 
konflikten, som vars tillskyndare 
det står, tilldelat sin farlige brittis
ke motståndare ett lika svårt som 

irriterande slag. 

Bakom kinesiska händelserna lig
ger det unga vesterländskt bildade 
Kinas beslutsamma krav att det ki
nesiska folket skall bli herre i eget 
lus, att en genomgripande revide
ring skall äga rum i fråga om de 
traktater, som stormakterna sig till 
fördel påtvingat Kina. Att en så
dan revision är nödvändig med hän
syn till utvecklingen i Kina har 
länge stått klart för stormakterna, 
®ea den konferens för detta ända-
®ali som man började tala om re
dan för flera år sedan, har ständigt 
"ppskjutits. Nu fordrar Kina den. 
^en skall väl konferensen samman-
tallas under trycket av den kine-
s'ska strejkrörelsen, det kinesiska 
främlingshatet? I denna punkt äro 
^•»makterna icke eniga. Amerika 

ett omedelbart vänskapligt när
mande till Kina. För att upprätt
hålla sin prestige, så absolut nöd
vändig för England, vars världs-
'^de till betydande del vilar på 
deasamma, vill detta land att kon-
' rensen icke skall upptaga sitt ar-

ete förrän den nuvarande konflik-

ledning av de kinesiska svårighe
terna måste känna mot sovjetrege
ringen ökas : ytterligare av dennas 
antiengelska intriger i Indien lik
som av dess uppviglingsarbete inom 
de engelska breda lagren. 

Av uttalanden, som gjorts både 
av engelske utrikesministern, Cham
berlain, och statssekreteraren för 
Indien lord Birkenhead, framgår, 
att engelska regeringen har under 
övervägande måhända vittgående 
planer mot sovjetregeringen. De 
engelska högertidningarne börja 
också draga sig till minnes, att vad 
som vid det senaste parlamentsva
let förde högern till seger var det 
engelska folkets önskan att bol-
schevikpropagandan inom hela det 
engelska väldet skulle definitivt 
krossas. Vad har i sådant avseende 
blivit gjort? frågar man. Hittills 
rakt ingenting! 

I sin kamp mot sovjet synes Eng
land kunna påräkna även Frankri
kes bistånd. Detta land har nämli
gen också att dragas med en inten
siv och besvärande bolschevikpro-
paganda inom egna landamären 
samt möter den även på andra håll. 
Med visshet i Marocko, där den lig
ger bakom de inföddas resning. 

Marockokriget utvecklar sig på 
ett för Frankrike allt mera oroväc
kande sätt. Abdel-Krim har fram
gång och hela den marockanska 
marken börjar darra under de frans
ka truppernas fötter. De hittills 
mot Frankrike "trogna" stammarne 
börjar nämligen falla ifrån här och 
var vändande sina vapen mot de 

franska trupperna. 

Säkerhetsfrågan blev icke som 
man väntat, dryftad i tyska riks
dagen, då man fruktade att de tysk
franska underhandlingarne därige
nom skulle försvåras. 

Den engelska kolgruvestriden är 
olöst. De förda förhandlingarne 
hava hittills blivit resultatlösa. Det 
gällande avtalet utgår den 1 au

gusti. 

Sommât. 
av G. K. 

Strålande morgon med solgulô från s%, 
tänd i vått sinne fcättefien ny l 

Dätm t>åta fvjättan vtb österns 6åt! 

ôiv oåra tankar be Högsta mål i 

QyUene ôag t ditt ljus oe^ ôtn glans, 

färgprakt ocfj boft oef) Böljors èans 
talar naturens ju6lanbe röst, 
sökande gensoar i männtsfio Bröst. 

Jîfton, 6« fjeïiga tankars stunô, 
stanna, o, stanna ännu en selzunbt 

Visa fiur fiätltg är jorôen, Bur skön; 

sank så bin slöja Jmng Bjärtan i Bön! 

Sommarens natt, kom meb vagganbe ro, 
uti bitt sktjbb jag mig lugnt vill förtro. 
Trggg vill jag somna i vätlbsalltets famn, 
sö^a Btanô stjärnor î>cn ernges namn. 

Beatrice Zade. 
50 
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Samtalet. 

nan 

n är löst. 

förbittring England med an-

E11 väntsal ute vid en station, där 
isommiargätser från staden bo i egna 
vackra villor eller i bondgårdar med 
balkonger, .glasverandor, torn och 
spiror eller i små trevliga röda stu
gor med vita fönsterposter och skat-
bon i körsbärsträdet vid1 gaveln. 

Alltså en väntsal en god stund m-
nästa föga frekventerade tåg 

skall komma och pustande ånga vi
dare till ändstationen -och nattvilan. 

Vid telefonapparaten ©tår en man 
uppåt trettiotalet, i sportdräkt, väl
klädd, axelbred och mied en resning, 
ISom om han kunde trotsa en hel 
värld. På bänkarne sitter en del 
gott folk, bönder och sommargäster 
som föredraga väntsalens något tvi
velaktiga luft ' framför den fria 

utomhus, där knott och myggor ut
föra sin blodtörstiga dans i den stil
la varma julikvällen. 

Mannen vid telefonapparaten sä
ger då och då ett par lågmälda ord, 
som drunkna i det allmänna sorlet, 
men mest står han tyst och lyssnar 
på ett intensivt sätt in i hörluren, 
vilken fylles av någon annans flö

dande svada-
Samtalet drar ut på tiden. Nå

gon som också vill komma at tele
fonen knäpper demonstrativt med 
de båda tioöringar han har i bered

skap till avgiften. 
Väntsalen gripes av ett plötsligt 

intresse. Sorlet sjunker, tystnar. 
Det blir ljudlöst stilla. Endast då 
och då säger mannen vid telefonen 
ett par tre ord. Man lyssnar, tving
ad av röstens lidelsefulla tonfall. 
Hela väntsalen är idel öra. Med 
långa uppehåll och bakom samman 
bitna tänder upprepar den telefo
nerande åter och äter samma fra-

som ingenting säga: — Menar 
du (Jet? — Skulle du föredraga 
det? — Vill du upprepa det ännu 
en gång? — Menar du verkligen 
det? — Skulle du föredraga — 

Han står med ansiktet mot väg
gen, och man ser hur ådrorna på 
hans rödbruna hals svälla. 

Vem talar han med? Vem kan 
ha så otroligt mycket att svara pa 

dessa enkla frågor? 

Allt talar för att det är en dam. 
På detta sätt underhåller sig icke 

en man med en annan man. 
det hans hustru? Handen som hål

ler luren bär ingen ring. 

Det är i alla fall en kvinna, en 
kvinna som han älskar och som just 
nu icke är honom god och nådig. 
Hans sinnesuppror är uppenbart 
Har han misshagat henne och an 
ställes det nu " räfst med honom.'' 

BEATRICE ZADE. 

Rätten är tydligen på det andra 
hållet, Så mångordigt är endast det 
goda samvetet, så talträngt är en
dast det onda humöret. Det är ett 
verkligt oväder som rasar därborta 

hörluren. 
Kanske lider han, över vars huvud 
det urladdar sig, förtvivlans alla 
kval. Troligen gör han det. Ton
fallen äro så djupa, halsens ådror 
så svällande, den fria handens rö
relse där den klättrar upp och nedåt 
väggen så hopplöst hjälpsökande. 
Såge man och hörde man honom 
på en scen i en stor tragedi skulle 
man känna sig gripen och hemsk 
tillmods, men så här i en väntsal 

ute på landet — 
Hela väntsalen börjar plötsligt le. 

Hela väntsalen har själv varit med 
om något liknande och vet, att det 
nog inte är så farligt och att allt 
har en övergång. Nådens sol skall 
åter gå upp för den stackars syn
daren och den onda rösten inne i 
luren skall åter få milda och him

melska tonfall — 
De äro redan i antågande'. Man 

hör honom bävande, fröjdefullt ut
brista: — Säger du — säger du att 
jag får träffa dig? Jag tar kvälls
tåget nu in till stan. Jag hinner. 

Och så efter en stund med en 
tuktad människas bittra tonfall. 
Inte förrän i övermorgon — över
morgon?? Menar du det? Menai 

du verkligen 
Hon har ringt av. Fumlande 

hänger han upp luren i klykan, vän
der sig om och går med förbiirda-
de ögon ut ur väntsalen soi* allt
jämt 1er på samma stilla medkän-

nande sätt. 
Crayon. 

Författarinnan, fru Beatrice Zade, 
Leipzig, fyller den 20 juli 50 år. 

Det är nu snart ett par decennier 
som förgått sedan den unga kyrko
herdedottern, studentskan, lärarin
nan fröken Beatrice Bsecklund år 
1908 lämnade Sverige för att bedri
va specialstudier i litteraturhistoria, 
filosofi, konst- och musikhistoria vid 
universitetet i Jena, Dessförinnan 
hade hon 1893 avlagt •studentexa
men vid Wallinska :skolan i Stock
holm och 1896 lärarinneexamen vid 
Högre lärarinneseminariet samt någ
ra år ägnat sig åt undervisningsverk
samhet i skola och hem. Studiere
san till Tyskland blev emellertid vi
da långvarigare än beräknat var, 
och bandet, som knöt henne vid 
tyskt universitetsliv, långt fastare 
än de rena studieintressenais. Efter 
två års vistelse därnere ingick hon 
nämligen äktenskap med professorn 
vid universitetet i Leipzig, fil. dok

tor Adolf Zade. 
Omplanteringen från svensk till 

tysk mark var härmed gjord, men 
kom ingalunda att betyda glömska 
och avbruten kontakt med det gamla 
moderlandet. I sin nya hemstad 
och miljö kom fru Zade snart att 
utveckla en betydande och mångsi
dig litterär verksamhet, vilken 1 
form av noveller, kulturella upp
satser, essayer m. m. återförenade 
hennes namn med svenskt kulturliv. 
Särskilt uppmärksammande äro för
fattarinnans under .senare år ut
komna arbeten: "Goethes barndom 
och "Studenten Goethe", som utgö
ra de första delarna av en efter alla 
tillgängliga källor utarbetad ny lev
nadskildring över diktaren. 

Sannolikt är det ingen tillfällighet 
som kommit fru Zade att i det nya 
hemlandet stanna inför denna den 
mäktigaste centralgestalten i tyskt 
kultur- och tankeliv. Med sina 
djupa bildningsint-resisen, sin lågan
de kärlek till det monumentala, hel
gjutna och livsbejakande i skönhe
tens värld, bör hon ha känt sig 
starkt dragen till just den epok som 
bär det tredje världssnillets namn. 
Mellan Dantes och Shaksperes upp
rörda världar ligger Goethes som 

den grönskande solbelysta kullen — 
som tungan på vågen mellan isam-
vete och fantasi. Hela den bild-
ningsisökande mänskligheten har fö
retagit vallfärder för att lära hos 
denne kanske alla tiders störste livs-
konstnär. Bland de många Goethe-
f or skarn a är fru Zade varken den 
första eller sista, men en av dtem som 
gått till uppgiften i verklig anda 
och sanning. Hon har levat sig in 
i sitt ämne, ej blott i drömmar och 
spekulationer, utan genom grundli
ga källstudier, genom att vistais på 
de platser där Goethe och hans store 
samtida, Schiller, levde och verkade, 
genom umgänge med deras tankar 
och livsåskådning i deras egna verk. 
Hennes olika skrifter och essayer 
från denna tid äro: "Caroline. Ett 
kvinnoöde från romantikens dagar" 
(1914), "Bettina. En livsväg kring 
Goethe", (1916), "Två systrar. 
Schillers Lotte 'och Line", (1918). 
"I musernas rike". Interiör från Goe
thes Weimar". (1920) samt de förut 
nämnda arbetena "Goethes barn
dom", som utkom år 1923 och den 
följande år utgivna "Studenten 
Goethe". Efter ett åns uppehåll, 
ägnat åt studier och resor, vänta© 
fru Zade till jul utkomma .med en 

ny bok. 
Beatrice Zade är emellertid icke 

blott en förträfflig och vederhäftig 
essayist, utan har även framträtt 
som författarinna till ett stort antal 
noveller i olika svenska tidskrifter, 
främst Hvar 8 Dag, vars uteslutan
da för den svenska originalnovellen 
upplåtna skönlitterära avdelning 
ofta bjudit fina livsskildringar av 
hennes hand. En kultiverad stil, en 
etisk men aldrig snäv livssyn, en 
hemlig underström av levande varmt 
mänskligt intresse för de skildrade 
personerna, en alltid förstående, of
ta djup karaktärsanalys prägla utan 
undantag hennes gedigna, gärna at 
den kulturhistoriska novellen förbe
hållna skildringskonst. 

Det finns ytterligare ett område 
där husfrun i det förtjusande, gäst
fria professorshemmet nere i Leip
zig gjort en betydände insats för 
svenskt språk och svensk kultur. 

DRICK FR1MÄBKS THÉ !Krlteen 
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