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Vegagatan 46. Göteborg. Tel. 44443. 
Omsorgsfullt arbete. Snabb leverans. 

och han köpte 'biljetten, men de rök 
första månaden. 

— Var tänker 'du vara i natt? 
— Hos dig, tänkte jag och så går 

jag imorgon till tjänistebyrån. 
— Jag iskall fråga frun och hon 

säger nog inte nej. Men hur kam 
man vara så oförståndig. Yad gjor
de du med din fars pengar — de 
voro kanske hårt nog förvärvade? 

— Jo, ser du, redan i första plat-
Ben blev jag bekant med en poj
ke — och iså var det bio och kafé 
och restaurang och iså behövde jag 
en teaterklämning, köpte en begag
nad — och iså strök lappen ... 

—• Och pojken? Han strök väl 
också, när dina pengar voro slut? 
frågade den andra flickan torrt. 

—- Han fick plats i en annan 'stad 
och skickade mig en "vy" därifrån. 
Han var iså hygglig och rar, iså . . . 

—- Nå, de andria du haft sällskap 
med? Har de inte också varit 
hyggliga och rara? 

Flickan .svarade intet. Hon ha
de plötsligt blivit tyst och allvar
lig-

— Kan du säga mig varför du 
flyttar iså ofta? 

—• Ibland är det fruarnas fel och 
ibland mitt. En får ju aldrig fritt 
— och iså —• iså säger de aitt jag 
ingenting duger till1 — och så ska' 
en upp i otta. 

— Men sista platsen var ju ba
ra två personer —• där borde du 
väl haft det bra .. .? 

— Ja, men ... 
Det tycktes alltid vara ett "men". 

Var låg felet? 
Näppeligen hos husmödrarna, vå

ga vi påstå, då dessa väl numera 
lärt sig att behandla sina biträden 
humant utan snarare i dessas ge
nomgående okunnighet. Detta in
tryck bekräftedesi av det fortsatta 
samtalet. 

— Det här går ju inte i längden. 
Fick du ingenting lära dig i ditt 
hem? 

—• Min mor dog när jag var fem 
år och far bryr sig aldrig om vad 
jag gör. Om han får middag kl. 
12 eller 5 gör honom detsamma, 
och inte frågar han efter hur den 
är lagad. Jag tror han tyckte det 
var bra bli av mied mig, iså jag 
kom bort och lärde mig något. 

— Det hade varit bättre du kun
nat något innan du kom —• det 
väntar ju en husmoder. Om jag 
nu frågar dig: kan du ordentligt 
istäda ett- rum, skura ett golv, bäd
da en säng, isiteka en stek, duka ett 
bord, servera vid en bjudning,, isköta 
en tvätt? Kan du detta? 

—• Nej, snyftade den stackars 
flickan, som plötsligt blivit väckt 

Duktyger och 
Vita Vävnader 

till fabrikspriser 

ALMEDALS FÖRSÄLJNINGS-MAGASIN, 
Kungsgatan 55. 

till insikt om egna brister. — Men 
jag förstår att jag borde kunnat 
det. 

Hennes förståndiga kamrat fort
for: 

— Lova mig att du gör ditt bäs
ta när du nu får en ny plats. Spa
ra varje öre av din lön till res
pengar hem, eller iskriv till din far 
och be därom. Låt bli pojkar, om 
de äro aldrig iså "rara". Låt bli 
bio och uteliv och danslokaler o. 
dyl. Du är för god att hamna i 
Landskrona, tycker jag. Om jag 
ändå kunde ge dig litet ryggrad! 

Här lämnade flickorna spårvag
nen. Min hållplats var längesen 
pastserad, men jag hade fått inblick 
i en av samhällets avigsidor och 
grubblade över, vari felet dåg och vad 
som kunde göras. Ett varningsord 
till hemmen på landet kunde kan
ske vara av någoyi nytta. 

Att en genomgående brist på 
ansvarskänsla är roten och uppho
vet till olyckor, veta vi ju, och så 
en lika genomgående okunnighet 
om livet och samhället. Kommer 
då därtill brist på utbildning för 
det slags arbete man önskar. Yad 
som behövde inskärpas är en kraf
tig och allvarlig varnihg till den 
unga flickan att misstro vänliga 
tillnärmelser. 

En annan sak som i detta sam
manhang förtjänar att påpekas är 
•—• annonserna särskilt den sorten 
som talar om "eventuellt äkten
skap". Det är högst få av dessa 
missgärningar — falska, annonser 
— som bli avslöjade, men det hän
der dock emellanåt. En ung tyska 
för tillfället i Stockholm läste en 
annons om platis isom husmoder och 
eventuellt — ehuru ej garanterat 
— äktenskap. Annonsören var bo
satt på Gotland och skrev de imest 
trovärdiga brev, talade om sin gam
la mor och sin syster som delade 
hans hem. Flickan bestämde sig 
för platsen, dagen för resan utsat
tes och mötesplatsen, som hon nåd
de föflst på natten bestämdes. Lyck
ligtvis försov hon isig och då hon 
vaknade, var bon vid en annan sta
tion där hon händelsevis hade en 
gift vännina. Denna och hennes 
inan voro djupt rörda av missödet 
och villiga att följa henne till an
nonsörens hem. 

Detta motsvarade icke alls be
skrivningarna i breven, där fanns 
varken mor eller syster eller an
nan k vi ni ig familjemedlem utan 
uppgifterna därom fullkomliga lög
ner. 

Fö;r flickan återstod endast att 
återvända hem; huruvida det sked
de på egen bekoistnad, vilket jag 
har skäl förmöda, eller på den 
"eventuellt, ehuru icke garanterad" 
äkta mannens känner jag icke till. 
Han anses ju vara ioke "åtalbar". 

Flickorna böra emellertid taga 
sig i akt för den Sortens annonser. 
Det finns ju så många tillförlitliga 
platsbyråer, dit de kunna vända 
sig. Föreningen Vaksamhet står 
ju alltid beredd till en handräck
ning, för att ej nämna Frälsnings
arméns många organisationer. Ett 

På bryggan. 

Sätt maskinen i gång, herr kapten, 
ty vår väntan blir lång, var ej sen! 
Hör vår bedjande sång: 
Skicka en hälsning i toner från 

oss, 
så skepp kommer lastat, 
när åter ni hastat, 
så man blir glad, 
var och -ere i sin stad. 
Med vad? Med vad? 
Jo, med VIKING förstås. 

VIKING FISKARSMORNING 
är ett absolut vattentätt läder-
skyddsmedel, synnerligen upp
skattat av fiskare, jägare och 
sportsmän samt inom armén. 
Viking Fiskarsmorning har samma 
gedigna egenskaper som den 
oöverträffade Viking skokräm. 

exempel från London må här be
lysa det sagda.. En flicka från 
landet hade isvaråt på en annons 
och fått plats på ett mycket då
ligt ställe. En afton tillsade hen
ne husmodern,att hon skulle emot-
taga en manlig gäst, varvid hon 
•tog nyckeln ur. dörren till hennes 
rum . Den förskräckta flickan rev 
sönder sina lakan och hissade sig 
ner genom fönstret med deras hjälp. 
Men vart taga vägen i en villande 
stad som London? Då erinrade hon 
isig ett kort. hon bar i sin ficka och 
som en slumsyster stuckit i hennes 
hand med oriden: Kom till oss! 
Där stod en tydlig adress och väl
komnande ord. Som genom ett un
derverk blev hon räddad. Men 
bättre än alla underverk är den eg
na karaktärisstyrkan och arbetsdug
ligheten. 

Pappan till sin lilla dotter : —• Nå 
min stampa hade du. roligt på barn
bjudningen? 

Lillan undvikande: —• Dom andra 
barnen var ga.mla.re än jag. 

Pappan deltagande: —• Var det 
ingen alls sam brydde sig om dig? 

Lillan: — Joo, det var en gosse 
som räckte ut tungan åt mig. 

• 

Den gamla damen till pojken på 
trottoaren: —• Min lille vän är du 
en springpojke? 

Pysen: — Näääh, jag har ont i 
foten, därför går jag iså långsamt. 

En vacker fraich hy 

är allas efterlängtade mål. 
Använd dagligen den av alla 
högt uppskattade YvY-tvålen, 
som är oumbärlig vid den le
na, skära hyns bevarande till 
högsta ålder. Pris 1 krona. 
A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

JVTcsalUansen. 

Utfaller en mesallians, äktenskap 
mellan kontrahenter i olika levnads
ställning, alltid olyckligt.? 

När man i detta sammanhang 
talar om olika levnadsställning, kan 
man utan vidare bortse från pen
ningefrågan. 

När en man verkligen älskar och 
äger förmåga att med egen kraft 
upprätthålla hemmet, betyder det 
icke dtet minsta för honom, att hus
trun inte för någoting med sig i bo
et. Han skall aldrig under några 
förhållanden låta henne känna, att 
hon en gång var en fattig flicka. 

Däremot föreligger en viss risk, 
att en rik kvinna som gifter sig 
fattigt., skall ha i minne att "allt
sammans ändå är hennes". Men en 
given regel är det visst icke. Kär
leken och finkänsligheten fälla här 
utslaget. 

. När olikheten är verkligt risk
fylld, det är när den gäller uppfost
ran, sinnelaget, karaktären. 

Personer ur olika samhällslager 
äro, även om skolundervisningen 
är ungefär densamma, uppfostrade 
så helt olika. Deras dagliga lev
nadsvanor äro olika, de tycka, 
tänka och handla olika, de se på 
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livet och dess företeelser från skilda 
synpunkter. 

Ödesdiger blir skillnaden, när den 
ene kontrahenten kommer från ett 
förfinat hem och iden andre från 
en ifråga om vanor och åsikter tarv
lig miljö. 

Men även här finns undantag. 
Livet visar ioke sällian, att en man 
av förnäm familj med hög social 
ställning och förfinat väsende kan 
finna en livslång lycka i ett äkten
skap med en kvinna ur folkets led. 
Man har i sådana fall anledning 
tro, att denna kvinna ägt en med
född hjärtats adel, en intelligens, 
en läraktighet, en anpassningsför
måga., vilka förmått att lyfta hen
ne upp till personlig jämställdhet 
med mannen. 

Man får också ha i minne, att 
många män i framstående ställning 
ursprungligen komma "där neri
från". De skola alltid känna sig 
mera hemma, mera jämlspelta med 
en hustru av enkelt ursprung än 
med en granntyckt dam ur en för
finad krets. 

NORDISKA 
HAN DELSBANKEN 
STOCKHOLM G Ö T E B O R G  

1 1 0  A V D E L N I N G S K O N T O R  

F Ö R M Y N D A R E M E D E L  

malmö 

vilka enligt lagen av den 27 juni 1924 skola för 
myndl ings 

räkning nedsättas i bank, mottagas till vård 'och 
lorvaltning. 

Ofta utfaller omaka äktenskap 
olyckligt. Det är vanligtvis man
nen som här råkar illa ut. Han 
gifter sig ofta djupt neråt, rätt och 
slätt därför att han förälskat .sig i 
ett fagert ansikte. Kärleken begär 
emellertid mer ä.n detta, och i över-
ensstämmelsie därmed1 utrustar han 
den älskade, så rikt gynnad av na
turen i yttre mått», med däremot 
svarande sköna inre egenskaper. Han 
drömmer om en ädel själ bakom 
denna strålande blick, en utvecklad 
intelligens bakom denna vita panna, 
ett rikt känsloliv bakom dessa ljuva 
leenden. Det är för allt detta han 
älskar henne! 

När den stund sedan kommer, då 
han ser sin hustru sådan hon verkli
gen är, avslöjar sig kanske det skö
na inre han drömt om och bergfast 
trott på som färglös, intetsägande, 
tråkig jämnstrukenhet eller kanske 
som en ovårdad, hållningslös karak
tär. Och inte häller de försonande 
drag som ligga i social jämlikhet, 
samma uppfostran, samma förfinade 
vanor och smak äro för handen. 
Olyckan är ohjälplig. 

Det är högst få kvinnor som få 
göra samma smärtsamma erfarenhet. 
Och detta helt enkelt av det skäl 
att de sällan gifta isig under sitt 
stånd. Ståndsskillnaden garderar 
deras hjärtan på ett helt annat sätt 
än mannens. 

H e m m e t s  t i d n i n g  
— är — 

Göteborgs Aftonblad 
Särskild, omväxlande 

avdelning för kvinnan 

och hemmet. 
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Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21 23 

förstklassiga Charkuterivaror 
rekommenderas. Tel lg"6 

BREVLÅDA. 
1 • H. N. Skrivelsen är vidare 

befordrad. Något redaktionellt „T 
talande synes oss frågan icke 

kalla. 

Vän. 

pa-

Gammal 
Australien 
av hela redaktionen. 

"Provet" från 

har tacksamt avnjutife 
len" Det är icke 

alltför ofta en tidnings tillvaro för 

ljuvas med prov av så utsökt smak 
och kvalité. Varmt tack! 

Ung och oprövad. Bruket är i 
detta fall så växlande vid olika fö 
retag att någon retur knappast kan 
åberopas. Eftersom Ni är ung och 
oprövad förefaller det dock rimligt 
att Ni ej åtnjuter samma förmåner 
som Edra äldre kamrater. Det är 
alldeles säkert att börja livet i ga

len ända att först kalkylera förde
larna. De komma efteråt som 
följd av förtjänsten. 

en 

S—e B—n. Artikeln har föran
lett flera skrivelser i samma anda, 
som klargjort att ett behov i denna 
riktning verkligen förefinnes. 

Ringe-ring — Ingenting. Vad 
vill Ni att vi skola göra! Ni skri
ver ju själv att "skojet är uppenbart 
för. alla", och ändå lät Ni Er 
"grundligt luras". Nej, det finns 
säkerligen ingenting som kan häjda 
mänskligheten i dess passion för 
att bedragas utom — erfarenheten 
eller — kassabristen. 

Kvinnornas Siälvhjälpshassi 
Sjuk- och Begravningskassa 
Nya medlemmar vinna inträde. För

säkra Eder mot sjukdom! Anmälningar 
göras till Ordf. Er. Anna Larsson, Skans-
torget 6. Tel. 182 06. Billiga månadsavgifter 

å Kîinnliga Kontoristförbundets 
Sommarhem Billdal, (Säröbanan,) 

finnes tillfälle till inackordering för mo

derat pris. 

Upplysningar lämnas å Förbundets Exp. 

Lilla Nygatan 4, Göteborg. Tel. 7 2 95. 

Hrla JVIjölh 
Distribution på glasflaskor. 

Tel. 40781, 45699 

— Greta, sade hon, jag har inte 
fått veta allt. Jag är övertygad om 
att själva kärnan, ditt livs hemlig
het, befinner sig häri. 

De tego båda en stund. 
— Nåja, sade bruden, det gör inte 

så mycket om du får veta det. Sven 
vet ändå av det. Vi tyckte det var 
bäst att börja vårt nya liv utan hem
ligheter för varandra. Hon tystna
de och såg ned på de obetydliga fö
remål, som änniu funmos kvar i skri
net, och sade sedan sakta utan min
sta spår av sinnesrörelse: 

— Här ligga de vissnade, förblek
nade minnena av den man, som först 
lärde mig förstå vad som menas med 
kärlek. Åter teg hon ett ögonblick 
innan hon yttrade: Sedan jag berät
tat alltsammans för Sven, berättade 
han mig en tilldragelse ur sitt eget 
liv — om en ung flicka — hon av
bröt sig. 

Elna vände plötsligt bort huvudet. 

— Nå-å? 

— Jo, han berättade att han, in-
inan han lärde sig hålla av mig — 
den sommaren jag var utomlands — 
hade träffat henne vid en badort och 

att de varit rätt mycket tillsammans. 
Du förstår hur det brukar vara. 

Brudtärnans läppar rörde sig 
sakta. 

— Ja, jag förstår. 
— Han isade, att det varit mycket 

roligt och att han pratat en hel hop 
dumheter, sådant" där som unga män 
vanligen inte bruka ha någon mening 
med; men så en vacker dag började 
han tro, att flickan verkligen brydde 
sig om honom. Han sade, att han 
inte var alldeles säker därpå, men att 
han då genast reste sin väg. Han 
förmodade, att hon förstått att det 
bara varit ett litet tidsfördriv, och — 

— Sade han dig flickans namn? 
—Jag frågade honom inte om det, 

sade Greta nästan högdraget. Sven 
och jag lita på varandra. Jag sade 
honom icke heller namnet på — hon 
avbröt sig och höll upp den gulnade 
brevbunten. — Den man, som skrev 
dessa brev till mig och som lärde mig 
känna, hur bitter kärleken ibland 
kan vara, den mannen — var icke i 
besittning av den hederskänsla, som 
drev Sven bort från den andra flic
kan, då han ingenting hade att bjuda 
henne. Den, som skrivit de här bre

ven,. lät mig tro att han avsåg något 
mer än ett sommartidsfördriv. Det 
är alltsammans. 

Brudtärnan andades häftigt. En 
frid, vilken hon förgäves eftersträ
vat, låg utbredd över den andra un
ga kvinnans ansikte 'och nästan fyll
de henne med bävan. 

Bruden fortfor: 

— Här äro hans ibrev — de ligga 
i ordning — det första han skrev 
och — det sista. Ser du, de äro inte 
ens ombundna med det övliga blå si
denbandet — bara sammanhållna av 
en gummisnodd. Ett stycke av min 
ungdom och av mitt liv ligger i dem. 
Hon lade dem på elden. Solfjädern 
— tappade jag samma kväll som jag 
fann honom — i sällskap med en an
nan kvinna. Hon böjde sig fram 
och lade solfjädern intill de förkol
nade resterna av breven. Därpå satte 
hon det tomma skrinet på ett bord i 
närheten och knäppte ihop händerna 
om sina knän. 

Brudtärnan var den som först bröt 
tystnaden : 

— Det — har du — aldrig — be
rättat mig! 

— Du var bortrest, och även om 
du hade varit här, skulle jag ingen
ting ha sagt. Det finns saker, som 
det ifaller sig svårt att tala om. Då 
skulle jag icke ha kunnat meddela 
mig meld någon. Och bara du och 
Sven känna till det nu. 

— Men hur kunde du bränna upp 
breven? 

Greta log utan att svara. 

Då upptäckte Elna för första gån
gen någonting i väninnans blick, som 
hon förr icke varsnat där. Och hon 
själv — hon so.m hade gått och inbil
lat sig att hennes egen börda, hen
nes hemliga kärlek till Sven, var 
större än hon förmådde bära — den 
största i världen! 

Brasan hade brunnit ned, och Elna 
reste sig och gick till fönstret, som 
vette åt öster, och drog undan gar
dinen. Svagt rosenfärgade strimmor 
bådade morgonens antåg. 

Den vid brasglöden ännu .sittande 
unga kvinnan reste sig, gick bort till 
väninnan och ställde sig bakom den
na. Ofrivilligt sträcktes hennes hän
der mot den uppgående solen. Hon 
kastade huvudet bakåt såsom en ung 

drottning på morgonen av sin krö
ningsdag. 

— Min bröllopsdag! sade hon. 

F)är ocb Där. 

Albert Engström har givit ut en 

ny bok: "En konstig blandning". 

På titelbladet har han ritat sig själv 

och försett porträttet med — en 
b o c k f o t .  

Det finns upplysningar som 
äro onödiga. 

* 

I en huvudstadstidning lästes 
härom dagen en notis om en bil
olycka. Först berättades' om hur 
bilen gjorde en volt och passagerar-
ne erhöllo lättare skador. 

Slutet löd: — "Även ägaren själv 
fick några kontusioner tillika med 
en gosse". 

Hade det gällt en kvinna, hade 
meddelandet lätt kunnat missförstås. 

Tidningarna berätta om det ly
sande mottagande det norska folket 

gav Roald Amundsen vid ha# an

komst till Oslo. 
Vad skulle det då inte ha blmt 

om han verkligen hittat nordpolen-
För övrigt är det uppfriskande at 

se ett folk som hedrar sina söner 
även för annat än för att de kunna 

sparka fotboll. 

En lämpliö 

Födelsedags' 
och 

Namnsdags 
present 

ar 

Kvinnornas Tidninfl 
Presentkort säljas på tiJni°®e"S 

Magasinsgatan 12. Tel. 

w*OBSSONS 

cp DET rtESTA BRÖDET ... 
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fyo 29. 5; te årg. 

Blusen 
skall, för att kunna, 
tvättas om och om igen 
och ändock se fräsch ut. 

tvättas med 
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INNEHALL. 
(tlandskrönika i sammandrag 
janushuvudet. Av Margareta Heijkel-
Religiositet och sinnessjukdom. Yad 

en läkare har att säga. 

Skörden. 
(jöteborg. Genom en främlings glas

ögon. Av D. V. 
Kärleksbreven. 
Omkring skolproblemet. Av Elin 

Wahlqvist. 

Råttan. Av .Ragna Peters. 
Ett mänskligt dokument. 
En reseskildring. Av Maja Österdahl. 
Malens historia all. 
En kärlekshistoria. Av Matilde Serao. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Det tyiska' svaret på den franska 
noten i säkerhets frågan har låtit 
vänta på sig, men torde, när detta 
läses, vara färdigredigerat och må
hända också avisänt. 

Dröjsmålet har varit så pass upp
seendeväckande, att tyska rikskanis-
lären, Luther, ansett sig böra för-
i-Jara orsaken vid en mottagning 
för tidningsmän. Det ursprungliga 
tyska erbjudandet om ett säkerhets
avtal, framhöll han, innehöll en 
stor och för Europas utveckling 
utomordentligt betydelsefull tanke. 
Denna tanke har i det franska sva
ret fått en juridisk utformning samt 
kombinerats med möjligheter oeh 
förslag, som från tysk sida icke va
rit förutsedda. Det är 'den nödvän
diga prövningen av alla dessa detalj
problem, som varit så tidskrävande. 

Säkerhetsfrågan, på det sätt den 
utvecklat sig, väcker olust i Tysk
land, åtminstone på högerhåll, och 
missnöjet riktar sig mot utrikesmi
nistern, Strasemamn, som måhända 
)lir nödsakad att avgå. 

Det tyska förelaget om en säker-
wtspakt vår otvivelaktigt en sam-
!ällct regeringsaktion, men när man 
m söker en syndabock, blir Strese
mann offret. Antaglign icke utan 
skäl — helt säkert stod kan som 
tillskyndaren till aktionen. 

Tysklands förslag om ett säker
hetsavtal var en ärlig hand räckt 
ffi fred. Frankrike besvarade icke 
handslaget i samma öppna anda, 
utan har gripit den räckta handen 
för att -med starka länkar på ett o-
upplösligt sätt binda den vid Ver-
^llesfredstraktaten. Drar Tyskland 

sin hand tillbaka, iskall det ty-
1 som ett tecken på dess vrånga 

wh farliga sinnelag. —- Tyskland 
'lie säkerligen varit bättre ställt 

käft det lugnare just nu, om 
^ aldrig framlagt sitt förslag till 
Arbetsavtal. 
"0 franska meddelandena från 

Marocko låta nu mera hoppfulla, 
ïan vet emellertid, att ständigt nya 
^ppsändninga.r av huvudsakligen 

lTgat folk avgå till krigskådeplat-
'n från Frankrike. 

fransk-spansk överenskom-
ota samarbete i Marocko bar 

^ffats, utan att dock något med
lande om dess räckvidd lämnats. 
Frankrike har i Marockokriget 

fått ett farligt och ytterligt svår
löst problem att reda upp. Det 
måste emellertid redas upp på ett 
segerrikt och lyckosamt sätt. om ic
ke Frankrikes hela afrikanska väl
de skall äventyras. Det vilar ju 
till väsentlig del på prestigen. 

Den stora kolkrisen lägger beslag 
på den engelska allmänhetens upp
märksamhet, De medlingsförsök, 
som även på regeringens initiativ 
blivit gjorda, ha icke givit önskat re
sultat. Den första tvistefrågan gäl
ler tiden för avtalsuppsägningen. 
Enligt arbetsgivarnas ultimatum ut
går tiden den 1 aug. Gruvarbetarne 
önska, att denna bestämmelse skall 
upphävas och arbetet fortgå tills 
överenskommelse uppnåtts eller un-
clerhandlingarne strandat. Förkla
ringen: den 1 ang. är en gynnsam 
tidpunkt för arbetsgivarne och för 
den stora allmänheten, under det att 
arbetarne vilja förlägga striden till 
den kalla årstiden, då samhället icke 
kan undvara kolen. De största an
strängningar komma givetvis att 
göras för en fredlig lösning av kon
flikten vilken, om den kommer till 
stånd, måste betyda en national-
o lycka. Det har tillkännagivits, att 
andra stora arbetareorganisationer 
stå beredda att medels saimhäl Is far
liga sympatistrejker stödja kolgruve-
arbetarne. 

Den engelske regeringschefen, 
Baldwin, är f. n. föremål för vaiss 
kritik från skilda håll, även från 
sinia egna partivänner, högermännen. 
Man betecknar honom som en god 
men svag man, beherskad av finans
ministerns, Churchill, starka person
lighet. Han är ioke vuxen tidens 
svårigheter. Man pekar på landets 
dåliga affärer, stagnationen inom 
handel och näringar, de .många väl
menande men ohyggligt penningslu-
kande reformerna, de olidligt tunga 
skatterna. Det oerhörda och skräm
mande har inträffat, att Englands 
handelsbalans visar underskott! Lan
det köper mera än det säljer! Eng
land lever genom att förtära sitt ka

pital! 
Spänningen mellan England och 

Ryssland fortbeistår. Den .antiengel-
ska bolischevikpropagandan, som be
drivas överallt i världen, där den är 
farligast för Englands intressen, kan 
icke ledas tillbaka till sovjetrege
ringen, vilken icke häller underlåter 
att vid de engelska förebråelserna 
anlägga en oskyldig och isårad min. 
Den skyldiga är tredje internatio
nalen, också kallad Komintern. 
Denna organisation istår emellertid i 
så nära förbindelse med sovjetrege
ringen att de «tu kunna betraktas 
som ett. I en skarp not kräver 
England, att sovjetregeringen skall 
stoppa Komi ni.oms stämplmgar mot 

England. 
De ryska tidningarne tala om 

möjligbeten av ett krig med Eng
land. Sovjetkrigsministem Frunse 
lär i ett officiellt tal ha yttrat, att 
"den ryska björnen och den kine
siska draken tillsammans skola kun

na trotsa hela världen". 

Järnhuvudet. 
Första gången jag såg honom var 

på en stor daglig tidnings redaktion. 
Jag befann mig tillfälligtvis inne 

i en kamrats arbetsrum, där jag i 
"läggen", gamla årgångar, letade 
efter en upplysning. 

Då knackade det på dörren och en 
femtioårs man steg raskt, hemvant 
och nästan ljudlöst över tröskeln. 
Det var som om han stigit upp .ge
nom golvet! 

Han var en av dessa människor, 
vilka iman för deras alldaglighets 
skull icke lägger märke till. Kläd
seln vårdad, gestalten liten och kor
pulent, men vessleaktigt snabb i 
rörelserna, ansiktet rödlätt, fylligt 
med nästan slappt hull och ett färg
löst uttryck med en dragning åt 
godmiodighet. 

Men icke desto mindre förnam 
man hans närvaro på ett intensivt 
sätt. Det stod otrygghet omkring 

honom. 
Jag såg min kamrat resa sig till 

hälften och buga. Bakom masken 
av ansträngd hövlighet återspeglade 
hans fi^t skurna ansikte de mest 
stridiga känslor av frukten, förakt, 
hat, rådvillhet, 

— Ni kom inte den förste, sade 
han, liksom svävande på rösten, och 
jag trodde ni ville låta mig slippa 
den här månaden. Jag har det 
verkligen ohyggligt trångt — ni 
förstår mitt hem och min familj — 
det är mig omöjligt, alldeles omöj

ligt —. 

Under det han . brådskande yttra
de dessa ord, undergick främlingen 
en sällsam förvandling. Han blev 
en annan! Greste!ten liksom växte, 
de slappa anletsdragen hårdnade, de 
rödbruna ögonen smalnade och mun
giporna drogos ner i ett hångrin. 
Det låg en förtätad ondska, något 
av rovfågel, av garn över denna 

människa. 

— Mina hundrafemtio! sade han 
kort och knackade hårt och myn
digt med käppens silverkrycka i 

bordet. Jag har bråttom! 

En sekund mätte de båda män
nen varandra med blicken. Så vän
de sig den yngre åt sidan och tog 
med osäkra fingrar upp ett par 

sadlar ur plånboken. 

I nästa ögonblick slöts dörren 

ljudlöst efter främlingen. 

—• Vem var det? utbrast jag. 

Min kamrat satt tyst med pannan 

håglöst lutad i handen. 

— En haj, sade han till sist, en 
procentare, en haj, en sådan där 
som köper upp osäkra fordringar 
och sedan driver in dem till sista 
öret. Den här har fatt tag i mina 
gamla skuldsedlar från Stockholm 

för m bagatell naturligtvis och 
de gälla flera tusen kronor! Till 
mina verkliga fordringsägare skulle 
jag betalat utan knot och efter hand 
som jag kunnat, men denne 
denne! Och jag vågar inte neka. 
Han kan försätta mig i konkurs, 

ruinera mitt lilla hem, förstöra min 
kredit, hela min ställning 

— Vädja till honom! Begär lin
drigare avbetalningsvillkor! 

—• Han isåg upp: — Hos den 
mannen finns inget förbarmande! 

Då och då under flera år såg jag 
främlingen i redaktionskorridoren. 
Hans uppträdande var alltid lika o-
väntat och plötsligt, hans rörelser 
lika .snabba, hans gummiisulade steg 
lika smygande ljudlöisiä, 

Men en gång under den tiden såg 
jag honom också annorstädes. 

Det var i en järnvägskupé ! Han 
befann sig i kretsen av sin familj, 
en liten blomstrande och lycklig fa
milj i goda omständigheter. En 
kvinna ännu ung, dyrbart klädd 
och med något ljust och bloimlikt 
över sitt väsende. Tre vackra av 
hälsa strålande barn ett stycke upp 
i tonåren, en flicka och två gossar. 
Över honom, själv något älskvärt 
och jovialiskt, något beskyddande 
och frikostigt. De voro på resa till 
en mondän och dyr badort.. Det 
tycktes icke vara en stor och .sago
lik upplevelse för dem utan en 
självfallen händelse som för män
niskor, vilka äro vana vid det bäs
ta .och ha råd att leva. Denne man 
vet tydligen att sörja för de isina.. 

Men de, kände de till barns för
aktliga hantering? Denna blida 
kvinna, dessa, klarögda ungdomar 
som så förtroendefullt och med tack
sam hängivenhet flockade isig om
kring honom, tryggade sig till hans 
styrka? Visste de, att han .som den 
gamle bednaguden Jan.us hade tva 
.ansikten? Ha de sett det andra 
ansiktet, det rätta ansiktet, det 
skrämmande ansiktet? 

Helt säkert inte. I sådana fall 
är livet ofta barmhärtigt tystlåtet 
och förbehållsaimt. 

Margareta Heijkel. 

Religiositet oel) sinnessjukdom. 
Vad en läkare bar att säga. 

"Sinnessjuk genom religions
grubbel". 

Man ser då och då i tidningarne 
artikelrubriken "Sinnessjuk genom 
religions grubbel". 

De som. skriva dessa rubriker sak
na givetvis ofta varje förutsättning 
att kunna avgöra vilken orsak som 
ligger bakom en plötsligt frambry
tande sinnessjukdom. Att de ändå 
våga det, beror på, att de tro, att 
saken förhåller sig på det sättet. 
Allt synes "tyda" därpå. 

Den som har tillfälle att läsa tid
ningar ur olika läger kan icke und
gå märka, att man gör särsklit 
stort nummer av varje sådan föregi
ven händelse "sinnessjuk genom re
ligionsgrubbel" på det tidningshåll, 
där man målmedvetet .arbetar på 
att avkristna folket,att döda den re
ligiösa känslan i de breda lagren, 
alltså i kommunistiska och ungsocia-
liistiska tidningar. 

De ifrågavarande rubrikerna ha 
icke blivit utan verkan. Man finner 
en rätt allmän uppfattning att det 
är farligt att ägna verklig uppmärk
samhet åt religiösa frågor, att man 
därigenom lätt kan taga .skada till 
sitt förstånd! 

Det har under isådana förhållan-

Rar och Där. 
Verner von Heijdenstem har in

tervjuats av en dansk tidning. Den 
store diktaren talade därvid om bo
ken »och om tidens smak. 

— Skriv en bok, sade han som är 
sentimental, lite vacker och en smu
la oanständig — så är ni säker på 
framgången. Men lämna alltdet där a 
sido och skriv något verkligt all
varligt, som kräver att läsarne sko
la hava goda huvuden och goda 
hjärtan, och det skall visa sig svårt 
at)t få många köpare till den boken". 

Jo, för all del spridningen är 
tryggad, om boken tillsättes med 
några sidor ordflätor med pristäv

lan. 
* 

Det påstås för övrigt att den all
männa kunskapsnivån höjts genom 

ordflätorna. 
Detta har sin riktighet. Man 

träffar numera många människor, 
som förstå betydelsen av vågrätt 
och "lodrätit". Ännu ett ars ord-
flätor och detsamma skall kunna 
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sägas om de svårare orden "horison
talt" och 'Vertikalt". 

* 

Men för att återgå till Verner von 
Heijdenstam, så yttrade han även. i 
den nyssnämnda intervjuen: — "Ja, 
jag är skeptisk (med hänsyn till 
händelsernas utveckling) men jag 
tror icke, att allt hopp är ute. Var
je tid har klagat över isig själv. Man 
drager ju paralleller mellan den ro
merska förfallsperioden och våra 
egna dagar. Det tjänar ingenting 
till att förneka det. Vi ha kört fast 
just nu — men ändå! Kanske det 
inte är så farligt som det ser ut. 
Det kan gå galelt, men de kan också 
bända något vidunderligt oväntet. 
När vi tala till ungdomen om denna 
sak, är det inte för att de un.ga äro 
klokare — de äro lika stora 
.struntar som vi — utan därför att 
frågan tillhör framtiden". 

Korpsången om tidens farlighet 
och om möjligheten av vår civilisa
tions undergång sjunga endast dik
tarne och en och annan statsman. 

För den stora allmänheten ter sig 
tiden lugn, god oeh rolig med jazz 
och ord flätor, pristävlingar, fotboll, 
tennis och allt. 

Kanske är det inte så illa ställt 
med mänskligheten. En optimist sä
ger så- här: — I valet mellan att 
komma över 75,000 kronor på är
ligt isätt och 76,000 på oärligt, sko
la nog de flesta välja det förstnämn

da sättet. 

den ett mycket stort intresse aitt taga 
del av vad en fackman på detta om
råde har att säga i föreliggande frå
ga, 

Lindbladska förlaget i Uppsala 
har i sin för varje sanningssökande 
människa så värdefulla bokserie 
"Tro och forskning" upptagit också 
ett arbete av en dansk hoispiteilsöver-
läkare d:r H. J. Schou "Religiosi
tet och sjukliga sinnestillstånd". 
Man finner här sammanförda sex fö
reläsningar, som d:r Schou hållit 
vid Köpenhamns universitet. De rik
ta sig närmast till dem, som utöva 
själavård, alltså till prästerna, men 
äro av det största intresse för var 
och en som ägnar uppmärksamhet 
åt dessa frågor. Vi nämna som 
upplysning några av artikelrubri-
kerna: "Religiositet och melankoli", 

Religiositet och nervositet", "Reli
giositet och själslig .degeneration. 

Gör religionen människor sinnes

sjuka? 

Den föreläsning vi här närmare 
skola dröja vid handlar om "Reli-
gioisiet som orsak till sinnessjuk
dom". 

D:r Schou uppställer frågan: 
"Gör religionen människor sinnessju
ka? och tillägger att denna uppfatt
ning är ganska allmän. 

—• Det händer ofta, skriver han, 
när en människa internerats på hos
pital, att man får höra uttalanden 
som dessa: "Min hustru har blivit 
sinnesrubbad, därför att hon gått 
på så många möten och i kyrkan", 
eller: "Min dotter har alltid varit 
så from; det är nog detta som .slagit 
sig på förståndet". 

Frågan är nu, tillägger förf., om 
denna tro är riktig eller oriktig fran 
medicinsk- och psykologisk stånd
punkt. I förra fallet bör den utan 
förbehåll godtaga®, men är den orik
tigt skulle det för alla parters skull 
vara av betydelse att jaga en pil ge
nom detta gamla spöke. Det gör nog 
skada särskilt inom vissa kretsar av 
folket, där det tjänar som en till-
skyndelse till att hålla allvarliga 
spörsmål borta från sig. 

D:r Schou återger därefter några 
siffror ur den danska statistiken rö
rande sinnessjukvården och "orsaks
förhållandena beträffande de inlag
da patienterna". Det visar sig då, 
att ärvtlig belastning är den förnäm
sta sjukdomsorsaken c:a 40 proc. 
varefter följer .syfilis (10 proc.) och 
alkoholmissbruk (5 proc.). Längst 
ner kommer religiös påverkan (1/2 

till 1 proc.). 
Den sammanfattning d:r Schou 

med ledning av dessa siffror gör ly
der: den religiösa påverkan är enligt 
nu levande psykiaters mening en 
sällsynt, mycket sällsynt orsak till 
sinnessjukdom — men den kan vara 
det. Man vet framhåller förf. att 

Jâb'^lkjen 
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sorger och missräkningar, andliga 
lidanden av alla slag, fängelsestraff 
och. krigsfångensikap kunna fram
kalla sinnessjukdom hois därför dis
ponerade individer. När kärleks
sorg och krigspanik kunna alstra sin
nessjukdom i en därför mottaglig 
jordmån kunna väl även religiösa 
kriser göra det. Så sker också men 
ytterst sällan. Endast i ett av hun
dra fall av sinnessjukdom räknar 
man, som nyss sades, med denna 
orsak, antagligen därför att det är 
mera det stilla, sakta susandet än 
de starka stormarne som driva de 
flesta människor i religiös riktning. 

En fast religiös tro det bästa skyd

det mot själsliga rubbningar. 

D:r Schou citerar därefter kända 
psykiaters utsagor, "de isitora 
auktoritetemas mening i denna 
punkt: 

Professor Oppenheim: På grund
val av mina erfarenheter som lära
re räknar jag brist på tro till de 
mest beklagansvärda egenskaperna. 
Det tycks mig, som om religionen 
bjuder ett starkt om än icke säkert 
fäste i kampen mot ide makter, soim 
rikta fientliga anfall på nervsyste
met. En stark och fast tro bevarar 
för de flesta sinnesrörelser, som li
vets växlingar framkalla hos dem, 
vilka sakna denna hållpunkt". 

Krafft-Ebing: "I det stora hela 
måste man antaga, att den sanna re
ligionen, den rena etiken förädlar 
[människoanden och riktar den mot 
något högre, bjuder den tröst i o-
lyckan och skall minska faran för att 
bli sinnessjuk". 

J. L. A. Koch, direktör vid sinnes-
sjukainstalten i Zwiefaden: Det skall 
icke förtigas, att enligt min överty
gelse är den motståndskraftigaste 
mot sinnessjukdomar den vars värn 
är ett levande religiöst förhållande". 

Överläkaren vid Betlehemshospita-
let i London d:r Hy slop: — (Som sin
nessjukläkare och som en man, vil
ken hela livet sysselsatt sig med 
sinnessjukdomarne vill jag fram
hålla som min mening, artt den stän
diga och enfaldiga bönen måste till
erkännas första rangplatsen bland de 
hygieniska förhållningsregler, som 
motarbeta själsliga rubbningar, med-
tryckta sinnestillstånd och alla de 
sorgliga följderna av ett utpinat sin
ne". 

—• Alltså, framhåller d:r Schou, 
vågar man isäga: de psykiatriska 
auktoriteterna mena, att religionen i 
betydelsen av ett sant och sunt guds
förhållande är icke blott ofarlig i 
psykiskt hänseende utan direkt be
varande. 
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Varför sammanställer man religiosi-

- tet och sinnessjukdom? 

Men varför tror man då att reli
giositet är farlig med hänsyn till 
förståndet, frågar författaren. 

Därför, svarar han, att man för
växlar orsak och verkan. Hos de 
sinnessjuka framträda i stor ut
sträckning religiösa föreställningar. 
De och de sexuella föreställningar -
ne dominera i idet sjuka själslivet. 

Man har velat söka förklaringen 
till de sinnessjukas religiösa före
ställningar -och upplevelser i det för
hållandet att alla människor i ett 
kristet samhälle allt från barndomen 
fått religiösa föreställningar inym
pade i sig. De äga alltså inom sig 
en upplagrad kristlig kunskap, även 
om de under vanliga förhållanden ic
ke räkna med den. När de råka i 
det svåra nödtillstånd som en irå
kad sinnessjukdom är vända de sig 
emellertid hjälpsökande till denna 
kunskap. Det kan ske medvetet el
ler automatiskt. 

För egen del anser dock d:r Schou, 
att saken ligger oändligt mycket dju
pare än så. > Han håller för troligt, 
ätt de sinnessjukas religiösa före-
ställningar sammanhänga med det re
ligiösa livets primitivitet. Allt "som 
bor i människan" kommer vid sinnes
sjukdam upp rtill ytan o. blöttas. Det 
religiösa framträder starkt och våld
samt hos den sinnessjuke, därför-att 
det är ett naturligt behov hos män
niskan, ett instinktivt krav, som kan 
hållas nere hos många under det 
dagliga livet, men som under sinnes
sjukdomen reser sig starkt och våld
samt, oböjligt och obehärskat, paral
lellt i detta hänseende .med den sexu
ella driften och näringsdriften. 

De söva! 

Yi ha i det ovanstående skisserat 
det betydelsefulla som denne fram
stående danske psykiater, överläka
re vid hospitalet Diana lund med 
ett patientamtal av 600 sinnes- och 
nervsjuka, har att isäga i den viktiga 
frågan: Är religionen psykiskt far
lig? Vi skulle gärna velat återgiva 
denne er fame läkares uppfatttning 
angående sinnessjukdomarnes natur 
men utrymmet förbjuder det. Man 
finner i detta avsnitt tankar ägnade 
att bringa tröst och hugsvalelse till 
dem vilka ha någon kär männniska 
som lever och rör sig i sinnessjuk-
domarnes mörka outgrundliga värld. 

De som äro intresserade av frågan 
böra icke underlåta att förvärva 
detta arbete, vars pris, kr. 2: 75, är 
överkomligt för alla. 

Jag vet icke, förklarar en kvinn
lig skribent, om man sparar pangar 
genom att föra hushållsbok, men så 
mycket vet jag att den. eftermidda
gen i månaden, då min man och jag 
grälar om den där boken, gå vi Wir
ken på teatern eller biografen. 

En skollärare i Dayton U. S. A. 
har (berättat för sina lärjungar att 
han, de -och alla andra människor 
härstamma från aporna. 

Uittalandet har givit anledning 
till en rättegång, som väckt enormt 
uppseende i hela Amerika. Det är 
emellertid icke aporna som väckt 
åtalet utan skolmyndigheterna. 

Grundad 1881. 
Selma Sjöbergs Damfrisering 

Tel. 4717. Kungsgatan 63. 
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Omsorgsfull behandling. Billiga priser. 

Skörden.  
Den i mellersta Sverige utbrutna 

skörde- och djurskötarestrejken är 
till sin art ett av de brutalaste slag 
arbetarrörelsen hittills utdelat. 

Att människor neka att göra var
andra tjänster på för ringa villkor, 
att strid om villkor måste uppstå, 
allt detta är inom vissa gränser, be
rättigat och förklarligt. Men när 
ägran till arbete uppstår i en tid, 

då det gäller att rädda de produkter 
våra marker efter oerhörda förarbe
ten blott en gång årligen skänka 

sis, och varav vi alla äro avhängiga, 
då riktas icke slaget längre mot den 
och den enskilde arbetsgivaren utan 
mot hela nationen. 

Säkerligen röra sig också under 
dessa dagar sällsamma känslor i dju
pet av mången skördearbetares hjär
ta, när han tvungen till overksam
het av sin tyranniska organisation 
måste knyta sina händer inför mar
kens gröda — Guds eget bröd. 

Den med skördestrejken samman
parade id j urskötarestre j ken är om 
möjligt ännu ohyggligare. Man har 
isynnerhet svårt att fatta att det 
finns kvinnor som vilja låna sig till 
något sådant. Till vilka lidanden 
äro de därmed ej beredda att över
lämna dessa oskyldiga djur, som un
der hela sin tillvaro tjänat endast 
människan, och som Särskilt för 
mödrarna blivit oumbärliga. Ha de 

själva icke någon gång erfarit en 
försmak av detta lidande, innan de 
hunnit lägga sina barn till en över
full barm? Och borde icke kun
skapen om de oerhörda kval, 
som denna strejk måste komma att 
medföra för ett flertal djur, säga 
särskilt dem att densamma innebär 
ett skriande barbari, ett uppror 
mot naturen, som icke kan få för
bli ostraff alt! 

Arbetarrörelsen avlägsnar sig ge
nom dylika metoder för långt från de 
natu.renliga principer, som måste ut
göra grunden för varje fruktbärande 
framåtskridande. Det ligger ett 
gäckeri och ett övermod i denna 
sista utmaning, som inger fruktan. 

I dag står marken gyllene och rik 
av Guds bröd. Men det kan kom
ma en tid, då man med naglarna 
skulle vilja gräva upp varje sädes
korn ur den svartbrända jorden, om 
den blott gav några. Då förtvinade 
kvinnobröst jämra efter den livets 
näring, som de själva icke ha att 
iskänka sina svältande små, och som 
icke längre står att uppbringa för 
vare sig tårar eller guld. 

Gud låter icke gäcka sig. Den, 
som i hat och trots nu knyter sin 
hand inför hans gåvor, skapar en 
skuld, som han själv eller de efter
kommande, intill tredje och fjärde 
lad, måhända en gång på ett fruk
tansvärt sätt skola få avbetala. 

Göteborg.  
Genom en främlings glasögon. 

Om man icke besökt Göteborg på 
ett 10-tal år frapperas man ovill
korligen av den storartade utveck
ling staden under denna tid genom
gått. 

Redan vid ankomsten är det en 
angenäm övrraskning att finna den 
stora moderna banhallen i det gamla 
mörka stationshusets ställe. 

Intrycket av snabb frammarsch 
mot storstadstyp stegras när man 
träder ut på trappan och med blic
ken famnar Drottningtorget. Gam
la barackens reda plank ersatt av-
posthusets monumentala fasad å ena 
sidan, å den andra Eggers blomster-
smyckade verkligt fästliga vita ho
tellbyggnad, framgångsrikt uppta
gande tävlan med Grands, Palace 

och Göta källares gamla välkända 
byggnader, vilka för idagen hissat 
olika nationers flaggor i topp, till 
tecken på att staden har storfräm
mande. 

F rån bron vid hotellplatsen är an
blicken ståtlig. Kanalens gröna 
vattenbälte, vari Brunnsparkens 
träd spegla sina mäktiga massor 
och återbilder lav sommarhimlens 
vitulliga moln sakta segla fram, le
der blicken bort mot ett ljust, långt 
i fjärran av master uppstunget per
spektiv. 

Göteborg är en vacker stad! 
Man tänker idet spontant en sol
skensdag som denna, när en luft 
dallrande av ljus och det närbeläg
na havets återeläns vilar skimrande 
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och klar över själva citys hjärt
punkt: Gustaf Adolfs torg med 
dess runt omkring blomstersmycka-
de husfasader. Och man tänker det 
särskilt intensivt, när man senare 
stannat inför dess måhända mest 
typiska gatubild, längan mellan 
Rådhuset och Smedjegatan med Ost-
indiska kompaniets hus och Tyska 
kyrkan. Den biten skulle man vil
ja skära ut och taga med sig som 
ett gammalt förnämt kopparstick, 
vars utsökta linjer och proportioner 
man i minnet när som helst kunde 
fylla i med de färger som sitta kvar 

i ögonen av kyrkans ärggröna tak 
och kanalens absiintgröna vatten. 

Stämningen av gammal stad efter 
holländskt mönster försvinner emel
lertid mer och mer ju högre upp 
man kommer mot starkt förvandla
de eller helt nyanlagda stadsområ-
den. 

Den mångomtalade Götaplatsen 
gör snarast en ^ofullbordad skiss' 
förvirrande intryck. Ar denna skiss 
eller är den icke uppränningen till 
något av det bästa bland allt det 
som kunnat bli av denna plats? 
Men vet icke. Men kanske kan den 
ändå bli något; helt, när den en gång 
hunnit växa in i de på lång sikt 
och därför alltför stort tilltagna, 
kläderna. Numera liknar det öds
liga konstmuseet med omgivning 
mest av allt en i all hast utrymd 
kasärn, och man förstår det namn 
folkhumorn belagt det med: De sju 
förstenade gäspningarna. Den evi
ga sömnen tycks verkligen ha över
fallit platsen innan dagsverket hun
nit bli fullbordat. 

Hela detta område där utställ
ningens 'lysande saga en gång ut
spelades inger för övrigt samma 
olustiga känsla som en fästvåning, 
vars bord skulle stå oavdukade ännu 
ett par år efter fästen. Bråte och. 
skräp överallt. Skelett av hus, vil
kas inmaten tycks uthackade av ga
mar, och vilkas fullständiga för-
vittring och sammanstörtande före
faller vara överlämnade åt tiden. 

Här klickar något vad det nu är. 
Göteborg för tjugo år sedan skulle 
icke på liknande sätt försummat sig. 
Det hela går liksom icke ihop med 
stadens anda. Denna kvarglömda 
skräphög mitt emellan en äldre 
stadsdel, som en gång var en av sta
dens propraste och förnämsta, Och 
det nya område ovanför Lorensberg, 
som med sina många vackra i för
näm avskildhet placerade villor nu 
mera synes ha blivit borgen för 
"haute-volée" svär uppenbart mot 
stadens uräldsta och mest sympatis
ka traditioner. 

Men underlåtenhet är ju dessbätt

re intet obotligt ont. Om något 50-

tal år torde stadens uveckling å det

ta håll ha nått nu oanade resultat. 

Göteborgs frammarsch till storstad 

<Sfuj cLt mor!. 7?/PFRRF||| (> R 
Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 
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ar enastående för 
fintvätt. 

är redan nu starkt i ögonen fallaii 
de. När de nya förstäder, som växt 
fram överallt i omgivningarna vid 
Landala, Redbergslid, Kungidu-
gård-, Kviberg m. fl. platser gea>m 

nya gatuleder och kommunikationer 
innerligare smälta samman med mo. 

derstaiden, skall den redan för ett 
30-tal år sedan ganska lätt över
skådliga handelsmetrapolen vid Gö
ta älv ha fått en omfattning, som 
— att döma av senare års utveck
ling — icke ens i fantasien ännu 
kan överskådas. 

D. V. 

Kärleksbreven. 

Från Paris berättas att en egen

domlig auktion häromdagen var ut

lyst i Hotel Drouot. Det var hl. a. 

ett trettiotal gamla brev som skulle 
gå under klubban. Det 'märkvärdi

ga med dem var, att de voro skriv

na av Richard Wagner ti'll made

moiselle Judith Gauthier, dotter till 

'den franske författaren Theophil 

Gauthier oeh själv icke längre i li

vet. 

I sista stund avfördes emellertid 
breven från auktianäliistan — det 
var gamla vänner till fröken Gaut
hier som trätt emellan och begärt 
att breven skulle konfiskeras. Den
na begäran skall nu underkastas 

prövning. 
Breven, av en passionerad natur, 

äro skrivna, under åren 1869—76. 
Händelsen illustrerar risken av att 

gömana gamla brev -och den allmän
na giriga lusten att göra pangar av 
ett dödsbos tillhörigheter men också 
hur trofast, hur vacker, hur beredd 
att ila till hjälp den sanna vänska

pen är. 

Vår moderna tid har behov av hy

gien. Vaxduk på hyllorna gör sam

ma tjänst som linoleum på gob®' 

Rengöringen blir en barnlek. Lin® 

peters", Kungsportsplatsen 2, 01 

et stort lager av dessa artiklar. 

Angenäma råd äro sällan nyttin
a 

råd. 
B. de Masdon. 

Idén om allas 'jämlikhet är ' 

Men faller platt då den skall bU 

rön. 

•-teborg- Pari®- en sydpolsexpedi-
!* Vad skulle vi tänka om de 

flidigheter, som tvingade var och 

'*av denna samling resande att an-

Ajffo Prec*s likadana utrustningar 

gin färd? "Vansinnigt" säger 

• och rycker på axlama. Men är 

jèt inte lika vansinnigt att tvinga 

. det unga släktet, när det startar 

jjr ån färd ut i livet med dess tu-

,! olika mål en likartad andlig ut-

stning. Den ene kommer, tyngd 

jorden av allt det pick och pack, 

han tvingats att släpa med sig 

^ed nätt nöd till sitt lilla Trosa, 

annan slänger resolut alltsann-

överbord och styr kosan di-

rekt mot de egyptiska köttgrytorna, 

pen tredje reagerar mot det för ho

nom överflödiga, med risk att räk-

jäs soim ett oförbätterligt dumhu

vud. mel1 behåller vad han har an

vändning för. För den fjärde är 

utmätningen rätt avpassad. 

Att det är något på tok med det 

Ja, tycks ha gått upp för det iv-

M studentfabricerande svenska 

folket, och som vanligt söker man 

6fter syndabockar. Det är givetvis 

lärarna, som dela ut den andliga 

vägkosten åt de unga, som i främsta 

rummet få klä skott. För de mera 

Hänseende torde det dock ha gått 

upp, att lärarna lika väl som ele

verna äro offer för skolsystemets 

bister. Över lärarna stå myndig-

lieter samt lagar och förordningar 

med en hotande pekpinne och peka, 

på kurser och examenskontroll. För 

är det bara att gno på och 

proppa isaimma förråd i rymliga 

1 järnår och trånga hjärnor, tills de 

bli sprickfärdiga. Det är soim om 

man ansage alla möjligheter till kun-

i »inhämtande efter skoltiden ut

slitna utoim för dem som fortsätta 

jå studiebanan. 

Staten lagstiftar och delar ut un

derstöd efter bästa förmåga och 

fordrar till lön för sina omsorger 

A sin kostnad, att samhället i 

framtiden skall bli tillgodosett med 

väl kvalificerad arbetskraft både 

det teoretiska och praktiska om

rådet och att det hela sikall bli ©om 

ett väl smort maskineri, där kuggar 

ock hjul utan hinder och gnissel lö

pa -sin bestämda bana och uträtta 

sitt arbete. 

lagen kan heller säga annat än 

att det unga Sverige gör så gott 

; kan, det brottas tappert med si

na skoluppgifter, men resultatet 

svarar ändå icke mot varken dess, 

lärarnas eller statens .ansträngning-

är, och det är inte utan att de tre 

amverkande partierna kasta sneda 
blickar på varandra. 

När nu staten slagit in på refor
mernas väg och nya förslag utarbe
tas och omarbetas, är det ej under-
hgt, att alla som saken gäller, gri
pas av intresse och kanske även av 
oro och fråga sig: "Hur tänker man 
ordna det för vår ungdom, hur skall 
de bli med vår kultur?" Och så gri-~ 
pes litet var av reformiver, och nya 
uppslag dryftas på många håll. 
Den ene ser saken övervägande ur 
ungdomens synpunkt och vill lätta 
dess börda och vill avhjälpa de nu
varande bristerna i dessa avseenden. 
Ungdomen blir överansträngd, häl
san lider, och den kroppsliga ut
vecklingen hämmas. Man tar för 
liten hänsyn till olika slag av begåv
ning hos eleverna. De inhämtade 
kunskaperna äro ett själlöst hopan
de av minnesstoff. Så lyda några 
av klagomålen. 

Elevernas kunskapsinhäm tände 
bör ske genom, själwerksatmheten, 
studierna ske i lärorummet, läxläs
ningen hemma tas bort, likaså exa
mensväsendet, som endast är av on
do. Möjligheter böra beredas elever 
att fördjupa sina kunskaper i de 
ämnen för vilka de äga begåvning 
på bekostnad av de andra ämnena, 
den stränga klassindelningen skall 
upphävas. Se där några av de nya 
önskemålen, som man försökt för
verkliga i några skolor, särskilt i 
Amerika och England. 

Dessa idéer stå i skarp motsats 
•till det reformförslag, som utarbetats 
härhemma, men ännu icke föreligger 
i sin slutgiltiga ' form. Det står fo
tat på den sextioåriga folkskolans 
grundval, förstatligar även flick
skolorna, minskar antalet skolor, 
ölkar elevantalet i klasserna, minskar 
lärarkrafterna till följd av samman
slagningarna, genomför strängare 
examenväsende, bort eliminerar det 
enskilda initiativet genom att slopa 
privatskolorna etc. 

Från lärarehåll förspörjes dels 
(med undantag för folkskölekåren) 
allmänt missnöje med det förelig
gande reformförslaget, dels en viss 
betänksamhet gentemot nya upp
slag, som ej bliva tillräckligt prö
vade och som helt visst komma att 
bereda stora organisatoriska svårig
heter. A andra sidan finnes också 
villighet att uppta den nya till pröv
ning och en yrkan att vid utbild
ning 'av nya lärarekrafter dessa må 
utrustas för den nya tidens krav, 
icke endast när det gäller den veten
skapliga utbildningen utan även när 
det gäller att utveckla deras psyko

logiska blick och förmåga, 
Att i en tid då iså mycket nytt 

tycks vara i jäsning låsa fast vårt 
undervisningsväsende i några få 

Slopa kaffet  och drick 
r a p  

KAKAO 
/ origin alforpackmngar à 100 gr a500çx 
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Desi som smakat CAP KAKAO 
drieker den sedan dagligen. 

fasta skoltyper, att utesluta det en
skilda initiativet genom att lägga 
en tung hand på privatskolorna, de 
enda skolor som äga rörelsefrihet 
om oek begränsad måste väcka be-
tänksamhet. Väl kvalificerade lära
rekrafter behövas bättre än någon
sin, men möjligheterna att vinna så
dana försvåras genom de dåliga ut
sikterna inom lärarebanan. Tenden
sen att öka särskilt privatlärarnas 
arbetsbörda genom större klasser 
och ökad tjänstgöring måste ju min
ska denna lågt avlönade lärarkate
goris andliga spänstighet, och dess 
lärarekår har svårt att känna den 
rätta arbetsglädjen under det stän
diga hot isom efterträtt den forna 
likgiltigheten för dem och deras ar
bete från statsmakternas sida. 

I dessa tider är tvätten för ett 

stort hushåll en ansenlig utgifts

post. Linneduken på barnens fru

kostbord kan mycket väl utbytas 

mot en avpassad vaxduk från "Li

nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Ingen blir frikänd då hans mot

ståndare göras till domare. 
Lucanus. 

Mitt land! I dina söners vakt, 

I dina unga hjärtanis makt 

Har Herren all din framtid lagt. 

Z. Topelms. 

Var verksam i din egen krets, 
så är du patriot; 

Joh. Evald. 

Den unge förälskade mannen sö

ker ivrigt men förgäves ett sam

talsämne. 
Den unga damen beslutar ädel

modigt hjälpa honom ur hans för

lägenhet och säger: Tycker ni om 

böcker? Jag är tokig i romaner. 

Pappa ger mig alltid en roman på 

min födelsedag. 
Den unge mannen griper girigt 

uppslaget: — Då har ni väl ett rik

tigt bibliotek då? 

Tystnad. 
* 

Han: — Du sa, när jag undrade, 

om vi skulle gå ut och äta middag, 

att du inte var det minsta hungrig, 

och nu när jag skall betala har du 

ätit igenom halva matsedeln. 

Hon: — Ja, var det inte väl att 

jag inte var hungrig? 

(Råttan. 
Bekanta till mig ha en salskloc

ka, som stannar varje gång en viss 

familj kommer på besök. Jag har 

ingen sådan där salsklocka med ett 

sjätte sinne, men varje gång jag är 

inbjuden till fru A., kan jag vara 

övertygad om, att den dagen ingår 

trassligare, händelserikare och mera 

påkostande än alla andra dagar. 

I onsdags var åter en sådan dag. 

Den började med att jag gav mitt 

allt i alla ledigt, eftersom jag skul

le äta min middag borta. Hon fick 

emellertid aldrig åtnjuta denna le

dighet. Först kom en sötare och 

stökade till köket, sedan en målare 

och snyggade upp vattenledningen 

därpå en elektricitetsman som bytte 

ut batterierna och slutligen ett par 

karlar med ett skåp, som jag be

ställt men glömt av, och som icke 

gick in genom dörrarna med mindre 

än att en del listverk och saker snick

rades av ute i förstugan. 

Den på morgonen strålande stäm

ningen ute i köket sjönk blixtsnabbt 

under dessa bestyr och var slutli

gen så låg över hela linjen, att jag 

fann det rådligaisrt att draga mig 

tillbaka inom stängda dörrar. 

Men det finns i realiteten inga 

stängda dörrar för husassistenter. 

Utan föregående varningar stod 

plötsligt en skrikande och upp

skrämd gestalt på golvet framför 

mig med intvålat, men ej avsköljt 

ansikte och en glashandduk i handen. 

— En råtta., flämtade hon, det 

är en råtta i köket. En sådan 

stor.... 

Hon bredde ut armarna och tyck

tes därvid själv så överväldigad av 

detta för en råtta övernaturliga 

mått att hon ånyo måste upphäva 

ett genomträngande skri. 

Jag älskar icke råttor. Men att 

en stor människa totalt mister be-

sinnningen inför en stackars Värn

lös liten råtta förefaller mig ovär

digt. Al.lt detta lät jag min hus-

assistent förstå. Men resultatlöst. 

— Hellre går jag i sjön än ut i 

köket igen, så länge råttan finns 

där, förklarade hon. 

— Nåväl, sade jag och reste mig. 

Vågar inte ni gå ut och döda råt-

t n så skall jag göra det. Och jag 

gjorde en hjältes sortie ur rummet. 

Men i mörka gången ut till köket 

började jag hacka tänder. Jag vet 

inte, vad det är med råttor, men en

dast jag tänker på dem knottras 

hela min hud från hjässa till fota-

bjäll och jag får en oemotståndlig 

lus att skrika. Jag ser detta själv 

och hur löjlig jag ser ut, och mitt 

bättre jag Säger mig att jag icke 

har rätt att vara så där löjlig. Och 

detta sade imig mitt bättre jag även 

nu. — Besluta dig bara, sade det, 

att du skall slå ihjäl råttan. Om 
hon så kommer rakt på dig så gå 
du bara rakt på henne igen och dräm 
till av alla krafter. Och slår du fel, 
så förlora inte besinningen — vad 
kan en liten råtta göra dig — utan 
försök en gång till. Det är din 
plikt att visa henne därinne, att 
man inte behöver uppföra sig som 
tok inför en råtta, även om man är 
kvinna. 

Jag stod framför köksdörren 
bakom vilken råttan fanns och höll 
denna tysta monolog. Och jag sam
lade allt mitt mod. Och när jag 
samlat allt mitt mod, samlade jag 
även ihop mina kjolar, ty det före
faller mig nämligen som om vår 
rädsla för råttorna till stor del 
skulle sitta just i dem. Därpå gick 
jag bort och hämtade ur ett hörn 
en gammal alpstav, med en stor 
krycka, som jag köpt en gång un
der en vandring i fjällen. 

Men då! Just som jag stod där 
mitt på golvet i mörka gången med 
staven i handen, föll mig en fruk
tansvärd tanke in. Kanske fanns 
råttan härinne! Kanske hade hon 
slunkit med min vettskrämda hus
assistent in genom dörren. 

Och nu blev hon icke längre ett 
litet obetydligt värnlöst djur. Jag 
såg henne i inbillningen stor och 
tjock, hotfull och förfärlig; en 
hemsk skugga i mörkret, framal-
strad av smutsen, av den hemlig
hetsfulla underjorden, okänd till sin 
natur och sina avsikter, såg henne 
med sin vämjeliga mule och sin 
långa svans vagga fram rakt emot 

växelkör. vars väljud och röstresur
ser jag överlämnar åt cmina gran
nar att beskriva vid alla kafferep 
under de närmaste månaderna. 

Månadskarl Svangren kan omtala 
resten. Det var nämligen han som 
slutligen slog ihjäl råttan. 

Till middagen kom jag i god tid. 
Men slutet på inin hjältedat under 
dagen var så snöplig att jag var 
rätt glad att man icke anser råttor 
vara ett lämpligt samtalsämne vid 
ett middagsbord. 

Ragna Peters. 

Och jag vet icke hur fort det 

gick. Innan jag visste ordet av stod 

jag på en stol inne i rummet och 

skrek så att taket kunde lyfta sig. 

Och på mitt skrivbord, med upp

dragna kjolar och en brevpräss som 

ett islungvapen i handen stod hus

assistenten Augusta och besvarade 

Ijudligt mina skrik. Det var en 

FRAN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid det Internationella kvinnorå
dets kongress i Washington, vid vil
ken trettio miljoner kvinnor voro 
representerade antogos en del reso
lutioner, av vilka de viktigaste här 
nedan angivas: — Rådet önskar att 
en eller flera kvinnliga jurister upp
tagas i den kommitté i Folkförbun
det som bland annat mycket syssel
sätter sig med gift kvinnas natio
nalitet. -— Rådet önskar, att alla 
länder skola anställa kvinnor i po
lisens tjänst och på likställighetens 
grund. -— Rådet uppmanar de oli
ka nationalråden att i sina resp. 
länder kräva en vetenskaplig under
sökning av allt som rör familjen. 
Undersökningen bör utföras vid uni
versiteten och resultaten göras till
gängliga för allmänheten. — Rådet 
uttalar sig för likalönsprincipen, d. 
v. s. lön efter tjänst icke efter kön. 

—1 Rådet uppmanar de olika na
tionalråden att verka för kvinnornas 
deltagande i det politiska livet inom 
de olika maniliga partiorganisationer
na, 

övriga resolutioner rörde minori
teternas (de i större nationer inlem
made små folken) rätt, nedrustning, 
utväxling av lärare och studerande 
mellan olika länder, barnaskydd, 
undervisning i skolorna om Folk
förbundet m. m. 

För världens förbättring torde 
ännu flera önskemål kunna tänkas. 
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a r  N i  
N Å G O T  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
N Å G O N  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

F. M. Franzén. 

Ett vacklande och farligt bofli 8s , 

hus o ßJ 
har' den som bygger uppå 

hjärta. 
W. Shakspere-

Cn kärleks-
l)i$toria. 

Av Matilde Serao. 

översättning. 

&ent på kvällen, då den sista kä-
ta eller likgiltiga gäst, inför vilken 
Ws stolthet kände det som en 
^vvislig plikt att förställa sig, ha-

försvunnit, då dörrarna blivit 
^•igda och hon hade kastat en prö-

blick omkring i sitt ensamma, 
j-tim, varest det enda, som levde och 
®ade rörelse, var den flamma, som 
Jrann i ien lampa i ett hörn framför 

'Madonnabild, då hon åter kände 
Sln ande befriad från. förställningen 
^ sina läppar från .småleendet, 
^ hon fritt lopp åt sin glödande 

dek. Orörlig, med slutna ögon 
^ armarna hängande slappt ned, 

aa'de hon värmen stiga upp på sina 

kinder och i sin hjärna, under det 

att heta tårar fuktaide hennes stora, 

vackra., mörka ögon. Tyst och stil

la gledo de ner utför hennes kinder. 

Hennes huvud brände och blodet 

sjöd i hennes ådror av den eld, som 

förtärde henne. 
Detta utbrott av en länge tillba

kahållen åtrå antog hos den veka, 

mörka gestalten en nästan feberak

tig prägel. Vacklande, nästan med

vetslös kastade hon sig påklädd på 

sängen, där hon med ögonen, i vilka 

de sista tårarna ännu tindrade, fäs

ta på skuggorna i taket och med 

tungt andande bröst gav sin lidelse

fulla längtan efter den frånvarande 

luft. Ännu i detta ögonblick våga

de hon emellertid icke uttala hans 

namn av fruktan för att detsamma 

till och med i nattens stillhet skulle 

för världen röja hennes hemlighet. 

I det feberaktiga, drömmande 

tillstånd hon nu befann sig, tyckte 

hon sig se ett stolt, manligt huvud 

avteckna sig i mörkret. Och hela 

hennes väsen kände sig liksom vag

gad av denna syn. Famlande ut

sträckte hon händerna framfor sig, 

sökande i mörkret hans varma, kral-

tiga hand. Hennes huvud brände 

och hennes bröst andades tungt. 

Som en förirrad själ reste hon sig 

upp från bädden, gick bort till 

fönstret, drog upp persiennerna och 

lutade sin panna eftiot de kalla ru-

orna. 
Liksom alla, vilka — vare sig av 

fysiska eller psykiska grunder 

lida av sömnlöshet, erfor hon en stor 

lindring i att åter lägga sig till 

sängs, och hon trodde att hon med 

lätthet skulle kunna somna in, vag

gad av sin kärleks minnen och för

hoppningar. Den förtärande atra, 

som nyss uppfyllt henne, övergick 

till en mild ömhetskänsla, en mild 

andedräkt, som smekte hennes pan

na, ögon, läppar och händer liksom 

för att svalka deras brännande het

ta, och hon lade sig lugnt till vila, 

medan hennes läppar rördes liksom 

till bön. Men sömnen ville icke in

finna sig. Morgonrodnaden över

raskade henne blek och darrande av 

köld med rosenkransen pressad in

till de brännheta läpparna. Förgä

ves sökte hon att värma sig genom 

att breda ut en stor päls över sig, 

genom att göra upp eld i kaminen 

eller genom att tända rummets alla 

ljus och lampor. Tröts all denna 

vttre värme hackade hennes tänder 

av kyla och hon slumrade in, dar

rande, under det att flammorna i 

kaminen blossade, ljusen fladdrade 

och morgonsolen isände sina törsta 

strålar in i detta yppigt utstyrda 

rum, utan att det lyckades den att 

värma den frysande slumrerskan. 

Varje morgon bragte kammar

jungfrun henne ett brev; likgiltigt 

sträckte hon ut handen för att mot

taga det och väntade till dess denna 

släckt ljusen, gjort upp eld i kami

nen och öppnat persiennerna for 

solen. 

— Är signora sjuk? sporde kam

marjungfrun och betraktade vän

lig det bleka, lidande ansiktet, 

— Nej, jag endast fryser, svara

de hon, medan hon Vände brevet 

mellan de iskalla fingrarna utan att 

se på det, som om det knappt var 

värt besväret att öppna det. 

Vänligt lade kammarjungfrun 

till rätta de nedïallna täckena, ord

nade kuddarna och såg med en spöi-

jande blick på sin matmor, men då 

hon märkte att denna var upptagen 

av sina tankar, gick hon beskedligt 

ut .och stängde dörren efter sig. 

Och först nu slet Grazia upp kon

volutet med en enda hastig rörelse 

och läste därpå det glödande, lidel

sefulla brev, som hennes älskade 

hade skrivit till henne. Understun

dom var detta brev oisammanhänig-

ande och barnsligt, understundom 

nästan monotont .med sina besynner

liga uttryck, som komimo om och 

om igen, alldeles som de beständigt 

återkommo i dens sjukliga själ, som 

nedskrivit dem. Och likväl var han 

varken ett barn eller en gubbe; han 

var en trettio års man, oberoende 

och stolt, som hade förstått att le

va, älska och lida. Han hade käm

pat sin del av livets kamp. Ibland 

hade han blivit besegrad, ofta hade 

han varit segerherre, men aldrig ha

de han blivit behärskad. Han var 

tillfreds med sig själv, livet och 

människorna, var en stor skeptiker 

och en stor entusiast. 

Och dock kom denna sent födda 

kärlek, som skjutit upp lika plöts

ligt som vissa hemlighetsfulla, yp

piga tropiska blommor, de där våld

samt ispira upp på en natt, dock 

kom denna kärlek, som tycktes be

stämd at .sjunka ned: under artighe

tens mask, varje hans nerv att dar

ra, Ibland, när han var ensam och 

fritt kunde hängiva sig åt sina tan

kar, förvånades han över denna li

delses hastighet, som, trots varje fö

reställning av förnuftet, gjorde att 

han kände sig bunden för livet och 

döden. 

En afton på en bal hade han väx

lat ett par ord med denna mörka, 

bleka dam, soim ännu efter tre års 

änkestånd bar sorgdräkt och som 

utan leende och utan glädje hade 

rört sig omkring i balsalens vimmel. 

Liksom hypnotiserad hade han följt 

detta svarta släp överallt dit det 

rörde sig. Liksom förtretad hade 

han stirrat på en mjölkfärgad halv

måne av opal, som hade kastat ut 

sina blåaktiga, blinkande strålar 

mellan donna Grazias mörka lockar. 

Och överallt dit den smidiga, indo-

lenta kvinnogestalten rörde sig, från 

sal till sal, hade han känt det som 

en nödvändighet att följa efter som 

en skugga. Hans hjärta var vid 

denna tid tomt och hans liv öde på 
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sorger och missräkningar, andliga 
lidanden av alla slag, fängelsestraff 
och. krigsfångensikap kunna fram
kalla sinnessjukdom hois därför dis
ponerade individer. När kärleks
sorg och krigspanik kunna alstra sin
nessjukdom i en därför mottaglig 
jordmån kunna väl även religiösa 
kriser göra det. Så sker också men 
ytterst sällan. Endast i ett av hun
dra fall av sinnessjukdom räknar 
man, som nyss sades, med denna 
orsak, antagligen därför att det är 
mera det stilla, sakta susandet än 
de starka stormarne som driva de 
flesta människor i religiös riktning. 

En fast religiös tro det bästa skyd

det mot själsliga rubbningar. 

D:r Schou citerar därefter kända 
psykiaters utsagor, "de isitora 
auktoritetemas mening i denna 
punkt: 

Professor Oppenheim: På grund
val av mina erfarenheter som lära
re räknar jag brist på tro till de 
mest beklagansvärda egenskaperna. 
Det tycks mig, som om religionen 
bjuder ett starkt om än icke säkert 
fäste i kampen mot ide makter, soim 
rikta fientliga anfall på nervsyste
met. En stark och fast tro bevarar 
för de flesta sinnesrörelser, som li
vets växlingar framkalla hos dem, 
vilka sakna denna hållpunkt". 

Krafft-Ebing: "I det stora hela 
måste man antaga, att den sanna re
ligionen, den rena etiken förädlar 
[människoanden och riktar den mot 
något högre, bjuder den tröst i o-
lyckan och skall minska faran för att 
bli sinnessjuk". 

J. L. A. Koch, direktör vid sinnes-
sjukainstalten i Zwiefaden: Det skall 
icke förtigas, att enligt min överty
gelse är den motståndskraftigaste 
mot sinnessjukdomar den vars värn 
är ett levande religiöst förhållande". 

Överläkaren vid Betlehemshospita-
let i London d:r Hy slop: — (Som sin
nessjukläkare och som en man, vil
ken hela livet sysselsatt sig med 
sinnessjukdomarne vill jag fram
hålla som min mening, artt den stän
diga och enfaldiga bönen måste till
erkännas första rangplatsen bland de 
hygieniska förhållningsregler, som 
motarbeta själsliga rubbningar, med-
tryckta sinnestillstånd och alla de 
sorgliga följderna av ett utpinat sin
ne". 

—• Alltså, framhåller d:r Schou, 
vågar man isäga: de psykiatriska 
auktoriteterna mena, att religionen i 
betydelsen av ett sant och sunt guds
förhållande är icke blott ofarlig i 
psykiskt hänseende utan direkt be
varande. 

PARLOR 
JU V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 
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Varför sammanställer man religiosi-

- tet och sinnessjukdom? 

Men varför tror man då att reli
giositet är farlig med hänsyn till 
förståndet, frågar författaren. 

Därför, svarar han, att man för
växlar orsak och verkan. Hos de 
sinnessjuka framträda i stor ut
sträckning religiösa föreställningar. 
De och de sexuella föreställningar -
ne dominera i idet sjuka själslivet. 

Man har velat söka förklaringen 
till de sinnessjukas religiösa före
ställningar -och upplevelser i det för
hållandet att alla människor i ett 
kristet samhälle allt från barndomen 
fått religiösa föreställningar inym
pade i sig. De äga alltså inom sig 
en upplagrad kristlig kunskap, även 
om de under vanliga förhållanden ic
ke räkna med den. När de råka i 
det svåra nödtillstånd som en irå
kad sinnessjukdom är vända de sig 
emellertid hjälpsökande till denna 
kunskap. Det kan ske medvetet el
ler automatiskt. 

För egen del anser dock d:r Schou, 
att saken ligger oändligt mycket dju
pare än så. > Han håller för troligt, 
ätt de sinnessjukas religiösa före-
ställningar sammanhänga med det re
ligiösa livets primitivitet. Allt "som 
bor i människan" kommer vid sinnes
sjukdam upp rtill ytan o. blöttas. Det 
religiösa framträder starkt och våld
samt hos den sinnessjuke, därför-att 
det är ett naturligt behov hos män
niskan, ett instinktivt krav, som kan 
hållas nere hos många under det 
dagliga livet, men som under sinnes
sjukdomen reser sig starkt och våld
samt, oböjligt och obehärskat, paral
lellt i detta hänseende .med den sexu
ella driften och näringsdriften. 

De söva! 

Yi ha i det ovanstående skisserat 
det betydelsefulla som denne fram
stående danske psykiater, överläka
re vid hospitalet Diana lund med 
ett patientamtal av 600 sinnes- och 
nervsjuka, har att isäga i den viktiga 
frågan: Är religionen psykiskt far
lig? Vi skulle gärna velat återgiva 
denne er fame läkares uppfatttning 
angående sinnessjukdomarnes natur 
men utrymmet förbjuder det. Man 
finner i detta avsnitt tankar ägnade 
att bringa tröst och hugsvalelse till 
dem vilka ha någon kär männniska 
som lever och rör sig i sinnessjuk-
domarnes mörka outgrundliga värld. 

De som äro intresserade av frågan 
böra icke underlåta att förvärva 
detta arbete, vars pris, kr. 2: 75, är 
överkomligt för alla. 

Jag vet icke, förklarar en kvinn
lig skribent, om man sparar pangar 
genom att föra hushållsbok, men så 
mycket vet jag att den. eftermidda
gen i månaden, då min man och jag 
grälar om den där boken, gå vi Wir
ken på teatern eller biografen. 

En skollärare i Dayton U. S. A. 
har (berättat för sina lärjungar att 
han, de -och alla andra människor 
härstamma från aporna. 

Uittalandet har givit anledning 
till en rättegång, som väckt enormt 
uppseende i hela Amerika. Det är 
emellertid icke aporna som väckt 
åtalet utan skolmyndigheterna. 

Grundad 1881. 
Selma Sjöbergs Damfrisering 

Tel. 4717. Kungsgatan 63. 
Specialitet: HÅRSKÖTSEL. , 
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Skörden.  
Den i mellersta Sverige utbrutna 

skörde- och djurskötarestrejken är 
till sin art ett av de brutalaste slag 
arbetarrörelsen hittills utdelat. 

Att människor neka att göra var
andra tjänster på för ringa villkor, 
att strid om villkor måste uppstå, 
allt detta är inom vissa gränser, be
rättigat och förklarligt. Men när 
ägran till arbete uppstår i en tid, 

då det gäller att rädda de produkter 
våra marker efter oerhörda förarbe
ten blott en gång årligen skänka 

sis, och varav vi alla äro avhängiga, 
då riktas icke slaget längre mot den 
och den enskilde arbetsgivaren utan 
mot hela nationen. 

Säkerligen röra sig också under 
dessa dagar sällsamma känslor i dju
pet av mången skördearbetares hjär
ta, när han tvungen till overksam
het av sin tyranniska organisation 
måste knyta sina händer inför mar
kens gröda — Guds eget bröd. 

Den med skördestrejken samman
parade id j urskötarestre j ken är om 
möjligt ännu ohyggligare. Man har 
isynnerhet svårt att fatta att det 
finns kvinnor som vilja låna sig till 
något sådant. Till vilka lidanden 
äro de därmed ej beredda att över
lämna dessa oskyldiga djur, som un
der hela sin tillvaro tjänat endast 
människan, och som Särskilt för 
mödrarna blivit oumbärliga. Ha de 

själva icke någon gång erfarit en 
försmak av detta lidande, innan de 
hunnit lägga sina barn till en över
full barm? Och borde icke kun
skapen om de oerhörda kval, 
som denna strejk måste komma att 
medföra för ett flertal djur, säga 
särskilt dem att densamma innebär 
ett skriande barbari, ett uppror 
mot naturen, som icke kan få för
bli ostraff alt! 

Arbetarrörelsen avlägsnar sig ge
nom dylika metoder för långt från de 
natu.renliga principer, som måste ut
göra grunden för varje fruktbärande 
framåtskridande. Det ligger ett 
gäckeri och ett övermod i denna 
sista utmaning, som inger fruktan. 

I dag står marken gyllene och rik 
av Guds bröd. Men det kan kom
ma en tid, då man med naglarna 
skulle vilja gräva upp varje sädes
korn ur den svartbrända jorden, om 
den blott gav några. Då förtvinade 
kvinnobröst jämra efter den livets 
näring, som de själva icke ha att 
iskänka sina svältande små, och som 
icke längre står att uppbringa för 
vare sig tårar eller guld. 

Gud låter icke gäcka sig. Den, 
som i hat och trots nu knyter sin 
hand inför hans gåvor, skapar en 
skuld, som han själv eller de efter
kommande, intill tredje och fjärde 
lad, måhända en gång på ett fruk
tansvärt sätt skola få avbetala. 

Göteborg.  
Genom en främlings glasögon. 

Om man icke besökt Göteborg på 
ett 10-tal år frapperas man ovill
korligen av den storartade utveck
ling staden under denna tid genom
gått. 

Redan vid ankomsten är det en 
angenäm övrraskning att finna den 
stora moderna banhallen i det gamla 
mörka stationshusets ställe. 

Intrycket av snabb frammarsch 
mot storstadstyp stegras när man 
träder ut på trappan och med blic
ken famnar Drottningtorget. Gam
la barackens reda plank ersatt av-
posthusets monumentala fasad å ena 
sidan, å den andra Eggers blomster-
smyckade verkligt fästliga vita ho
tellbyggnad, framgångsrikt uppta
gande tävlan med Grands, Palace 

och Göta källares gamla välkända 
byggnader, vilka för idagen hissat 
olika nationers flaggor i topp, till 
tecken på att staden har storfräm
mande. 

F rån bron vid hotellplatsen är an
blicken ståtlig. Kanalens gröna 
vattenbälte, vari Brunnsparkens 
träd spegla sina mäktiga massor 
och återbilder lav sommarhimlens 
vitulliga moln sakta segla fram, le
der blicken bort mot ett ljust, långt 
i fjärran av master uppstunget per
spektiv. 

Göteborg är en vacker stad! 
Man tänker idet spontant en sol
skensdag som denna, när en luft 
dallrande av ljus och det närbeläg
na havets återeläns vilar skimrande 
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antaga att en samling 
starta från samma ut-

inkt, t. ex. Stockholm, men 
helt olika mål: Sundbyb ers. 
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och klar över själva citys hjärt
punkt: Gustaf Adolfs torg med 
dess runt omkring blomstersmycka-
de husfasader. Och man tänker det 
särskilt intensivt, när man senare 
stannat inför dess måhända mest 
typiska gatubild, längan mellan 
Rådhuset och Smedjegatan med Ost-
indiska kompaniets hus och Tyska 
kyrkan. Den biten skulle man vil
ja skära ut och taga med sig som 
ett gammalt förnämt kopparstick, 
vars utsökta linjer och proportioner 
man i minnet när som helst kunde 
fylla i med de färger som sitta kvar 

i ögonen av kyrkans ärggröna tak 
och kanalens absiintgröna vatten. 

Stämningen av gammal stad efter 
holländskt mönster försvinner emel
lertid mer och mer ju högre upp 
man kommer mot starkt förvandla
de eller helt nyanlagda stadsområ-
den. 

Den mångomtalade Götaplatsen 
gör snarast en ^ofullbordad skiss' 
förvirrande intryck. Ar denna skiss 
eller är den icke uppränningen till 
något av det bästa bland allt det 
som kunnat bli av denna plats? 
Men vet icke. Men kanske kan den 
ändå bli något; helt, när den en gång 
hunnit växa in i de på lång sikt 
och därför alltför stort tilltagna, 
kläderna. Numera liknar det öds
liga konstmuseet med omgivning 
mest av allt en i all hast utrymd 
kasärn, och man förstår det namn 
folkhumorn belagt det med: De sju 
förstenade gäspningarna. Den evi
ga sömnen tycks verkligen ha över
fallit platsen innan dagsverket hun
nit bli fullbordat. 

Hela detta område där utställ
ningens 'lysande saga en gång ut
spelades inger för övrigt samma 
olustiga känsla som en fästvåning, 
vars bord skulle stå oavdukade ännu 
ett par år efter fästen. Bråte och. 
skräp överallt. Skelett av hus, vil
kas inmaten tycks uthackade av ga
mar, och vilkas fullständiga för-
vittring och sammanstörtande före
faller vara överlämnade åt tiden. 

Här klickar något vad det nu är. 
Göteborg för tjugo år sedan skulle 
icke på liknande sätt försummat sig. 
Det hela går liksom icke ihop med 
stadens anda. Denna kvarglömda 
skräphög mitt emellan en äldre 
stadsdel, som en gång var en av sta
dens propraste och förnämsta, Och 
det nya område ovanför Lorensberg, 
som med sina många vackra i för
näm avskildhet placerade villor nu 
mera synes ha blivit borgen för 
"haute-volée" svär uppenbart mot 
stadens uräldsta och mest sympatis
ka traditioner. 

Men underlåtenhet är ju dessbätt

re intet obotligt ont. Om något 50-

tal år torde stadens uveckling å det

ta håll ha nått nu oanade resultat. 

Göteborgs frammarsch till storstad 

<Sfuj cLt mor!. 7?/PFRRF||| (> R 
Alltid utsökt vackra i 

Vasa Blomsterhandel 
Gustaf Ekman 

Storg. 31. Tel. 4314—10365. 
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ar enastående för 
fintvätt. 

är redan nu starkt i ögonen fallaii 
de. När de nya förstäder, som växt 
fram överallt i omgivningarna vid 
Landala, Redbergslid, Kungidu-
gård-, Kviberg m. fl. platser gea>m 

nya gatuleder och kommunikationer 
innerligare smälta samman med mo. 

derstaiden, skall den redan för ett 
30-tal år sedan ganska lätt över
skådliga handelsmetrapolen vid Gö
ta älv ha fått en omfattning, som 
— att döma av senare års utveck
ling — icke ens i fantasien ännu 
kan överskådas. 

D. V. 

Kärleksbreven. 

Från Paris berättas att en egen

domlig auktion häromdagen var ut

lyst i Hotel Drouot. Det var hl. a. 

ett trettiotal gamla brev som skulle 
gå under klubban. Det 'märkvärdi

ga med dem var, att de voro skriv

na av Richard Wagner ti'll made

moiselle Judith Gauthier, dotter till 

'den franske författaren Theophil 

Gauthier oeh själv icke längre i li

vet. 

I sista stund avfördes emellertid 
breven från auktianäliistan — det 
var gamla vänner till fröken Gaut
hier som trätt emellan och begärt 
att breven skulle konfiskeras. Den
na begäran skall nu underkastas 

prövning. 
Breven, av en passionerad natur, 

äro skrivna, under åren 1869—76. 
Händelsen illustrerar risken av att 

gömana gamla brev -och den allmän
na giriga lusten att göra pangar av 
ett dödsbos tillhörigheter men också 
hur trofast, hur vacker, hur beredd 
att ila till hjälp den sanna vänska

pen är. 

Vår moderna tid har behov av hy

gien. Vaxduk på hyllorna gör sam

ma tjänst som linoleum på gob®' 

Rengöringen blir en barnlek. Lin® 

peters", Kungsportsplatsen 2, 01 

et stort lager av dessa artiklar. 

Angenäma råd äro sällan nyttin
a 

råd. 
B. de Masdon. 

Idén om allas 'jämlikhet är ' 

Men faller platt då den skall bU 

rön. 

•-teborg- Pari®- en sydpolsexpedi-
!* Vad skulle vi tänka om de 

flidigheter, som tvingade var och 

'*av denna samling resande att an-

Ajffo Prec*s likadana utrustningar 

gin färd? "Vansinnigt" säger 

• och rycker på axlama. Men är 

jèt inte lika vansinnigt att tvinga 

. det unga släktet, när det startar 

jjr ån färd ut i livet med dess tu-

,! olika mål en likartad andlig ut-

stning. Den ene kommer, tyngd 

jorden av allt det pick och pack, 

han tvingats att släpa med sig 

^ed nätt nöd till sitt lilla Trosa, 

annan slänger resolut alltsann-

överbord och styr kosan di-

rekt mot de egyptiska köttgrytorna, 

pen tredje reagerar mot det för ho

nom överflödiga, med risk att räk-

jäs soim ett oförbätterligt dumhu

vud. mel1 behåller vad han har an

vändning för. För den fjärde är 

utmätningen rätt avpassad. 

Att det är något på tok med det 

Ja, tycks ha gått upp för det iv-

M studentfabricerande svenska 

folket, och som vanligt söker man 

6fter syndabockar. Det är givetvis 

lärarna, som dela ut den andliga 

vägkosten åt de unga, som i främsta 

rummet få klä skott. För de mera 

Hänseende torde det dock ha gått 

upp, att lärarna lika väl som ele

verna äro offer för skolsystemets 

bister. Över lärarna stå myndig-

lieter samt lagar och förordningar 

med en hotande pekpinne och peka, 

på kurser och examenskontroll. För 

är det bara att gno på och 

proppa isaimma förråd i rymliga 

1 järnår och trånga hjärnor, tills de 

bli sprickfärdiga. Det är soim om 

man ansage alla möjligheter till kun-

i »inhämtande efter skoltiden ut

slitna utoim för dem som fortsätta 

jå studiebanan. 

Staten lagstiftar och delar ut un

derstöd efter bästa förmåga och 

fordrar till lön för sina omsorger 

A sin kostnad, att samhället i 

framtiden skall bli tillgodosett med 

väl kvalificerad arbetskraft både 

det teoretiska och praktiska om

rådet och att det hela sikall bli ©om 

ett väl smort maskineri, där kuggar 

ock hjul utan hinder och gnissel lö

pa -sin bestämda bana och uträtta 

sitt arbete. 

lagen kan heller säga annat än 

att det unga Sverige gör så gott 

; kan, det brottas tappert med si

na skoluppgifter, men resultatet 

svarar ändå icke mot varken dess, 

lärarnas eller statens .ansträngning-

är, och det är inte utan att de tre 

amverkande partierna kasta sneda 
blickar på varandra. 

När nu staten slagit in på refor
mernas väg och nya förslag utarbe
tas och omarbetas, är det ej under-
hgt, att alla som saken gäller, gri
pas av intresse och kanske även av 
oro och fråga sig: "Hur tänker man 
ordna det för vår ungdom, hur skall 
de bli med vår kultur?" Och så gri-~ 
pes litet var av reformiver, och nya 
uppslag dryftas på många håll. 
Den ene ser saken övervägande ur 
ungdomens synpunkt och vill lätta 
dess börda och vill avhjälpa de nu
varande bristerna i dessa avseenden. 
Ungdomen blir överansträngd, häl
san lider, och den kroppsliga ut
vecklingen hämmas. Man tar för 
liten hänsyn till olika slag av begåv
ning hos eleverna. De inhämtade 
kunskaperna äro ett själlöst hopan
de av minnesstoff. Så lyda några 
av klagomålen. 

Elevernas kunskapsinhäm tände 
bör ske genom, själwerksatmheten, 
studierna ske i lärorummet, läxläs
ningen hemma tas bort, likaså exa
mensväsendet, som endast är av on
do. Möjligheter böra beredas elever 
att fördjupa sina kunskaper i de 
ämnen för vilka de äga begåvning 
på bekostnad av de andra ämnena, 
den stränga klassindelningen skall 
upphävas. Se där några av de nya 
önskemålen, som man försökt för
verkliga i några skolor, särskilt i 
Amerika och England. 

Dessa idéer stå i skarp motsats 
•till det reformförslag, som utarbetats 
härhemma, men ännu icke föreligger 
i sin slutgiltiga ' form. Det står fo
tat på den sextioåriga folkskolans 
grundval, förstatligar även flick
skolorna, minskar antalet skolor, 
ölkar elevantalet i klasserna, minskar 
lärarkrafterna till följd av samman
slagningarna, genomför strängare 
examenväsende, bort eliminerar det 
enskilda initiativet genom att slopa 
privatskolorna etc. 

Från lärarehåll förspörjes dels 
(med undantag för folkskölekåren) 
allmänt missnöje med det förelig
gande reformförslaget, dels en viss 
betänksamhet gentemot nya upp
slag, som ej bliva tillräckligt prö
vade och som helt visst komma att 
bereda stora organisatoriska svårig
heter. A andra sidan finnes också 
villighet att uppta den nya till pröv
ning och en yrkan att vid utbild
ning 'av nya lärarekrafter dessa må 
utrustas för den nya tidens krav, 
icke endast när det gäller den veten
skapliga utbildningen utan även när 
det gäller att utveckla deras psyko

logiska blick och förmåga, 
Att i en tid då iså mycket nytt 

tycks vara i jäsning låsa fast vårt 
undervisningsväsende i några få 

Slopa kaffet  och drick 
r a p  

KAKAO 
/ origin alforpackmngar à 100 gr a500çx 
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Desi som smakat CAP KAKAO 
drieker den sedan dagligen. 

fasta skoltyper, att utesluta det en
skilda initiativet genom att lägga 
en tung hand på privatskolorna, de 
enda skolor som äga rörelsefrihet 
om oek begränsad måste väcka be-
tänksamhet. Väl kvalificerade lära
rekrafter behövas bättre än någon
sin, men möjligheterna att vinna så
dana försvåras genom de dåliga ut
sikterna inom lärarebanan. Tenden
sen att öka särskilt privatlärarnas 
arbetsbörda genom större klasser 
och ökad tjänstgöring måste ju min
ska denna lågt avlönade lärarkate
goris andliga spänstighet, och dess 
lärarekår har svårt att känna den 
rätta arbetsglädjen under det stän
diga hot isom efterträtt den forna 
likgiltigheten för dem och deras ar
bete från statsmakternas sida. 

I dessa tider är tvätten för ett 

stort hushåll en ansenlig utgifts

post. Linneduken på barnens fru

kostbord kan mycket väl utbytas 

mot en avpassad vaxduk från "Li

nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Ingen blir frikänd då hans mot

ståndare göras till domare. 
Lucanus. 

Mitt land! I dina söners vakt, 

I dina unga hjärtanis makt 

Har Herren all din framtid lagt. 

Z. Topelms. 

Var verksam i din egen krets, 
så är du patriot; 

Joh. Evald. 

Den unge förälskade mannen sö

ker ivrigt men förgäves ett sam

talsämne. 
Den unga damen beslutar ädel

modigt hjälpa honom ur hans för

lägenhet och säger: Tycker ni om 

böcker? Jag är tokig i romaner. 

Pappa ger mig alltid en roman på 

min födelsedag. 
Den unge mannen griper girigt 

uppslaget: — Då har ni väl ett rik

tigt bibliotek då? 

Tystnad. 
* 

Han: — Du sa, när jag undrade, 

om vi skulle gå ut och äta middag, 

att du inte var det minsta hungrig, 

och nu när jag skall betala har du 

ätit igenom halva matsedeln. 

Hon: — Ja, var det inte väl att 

jag inte var hungrig? 

(Råttan. 
Bekanta till mig ha en salskloc

ka, som stannar varje gång en viss 

familj kommer på besök. Jag har 

ingen sådan där salsklocka med ett 

sjätte sinne, men varje gång jag är 

inbjuden till fru A., kan jag vara 

övertygad om, att den dagen ingår 

trassligare, händelserikare och mera 

påkostande än alla andra dagar. 

I onsdags var åter en sådan dag. 

Den började med att jag gav mitt 

allt i alla ledigt, eftersom jag skul

le äta min middag borta. Hon fick 

emellertid aldrig åtnjuta denna le

dighet. Först kom en sötare och 

stökade till köket, sedan en målare 

och snyggade upp vattenledningen 

därpå en elektricitetsman som bytte 

ut batterierna och slutligen ett par 

karlar med ett skåp, som jag be

ställt men glömt av, och som icke 

gick in genom dörrarna med mindre 

än att en del listverk och saker snick

rades av ute i förstugan. 

Den på morgonen strålande stäm

ningen ute i köket sjönk blixtsnabbt 

under dessa bestyr och var slutli

gen så låg över hela linjen, att jag 

fann det rådligaisrt att draga mig 

tillbaka inom stängda dörrar. 

Men det finns i realiteten inga 

stängda dörrar för husassistenter. 

Utan föregående varningar stod 

plötsligt en skrikande och upp

skrämd gestalt på golvet framför 

mig med intvålat, men ej avsköljt 

ansikte och en glashandduk i handen. 

— En råtta., flämtade hon, det 

är en råtta i köket. En sådan 

stor.... 

Hon bredde ut armarna och tyck

tes därvid själv så överväldigad av 

detta för en råtta övernaturliga 

mått att hon ånyo måste upphäva 

ett genomträngande skri. 

Jag älskar icke råttor. Men att 

en stor människa totalt mister be-

sinnningen inför en stackars Värn

lös liten råtta förefaller mig ovär

digt. Al.lt detta lät jag min hus-

assistent förstå. Men resultatlöst. 

— Hellre går jag i sjön än ut i 

köket igen, så länge råttan finns 

där, förklarade hon. 

— Nåväl, sade jag och reste mig. 

Vågar inte ni gå ut och döda råt-

t n så skall jag göra det. Och jag 

gjorde en hjältes sortie ur rummet. 

Men i mörka gången ut till köket 

började jag hacka tänder. Jag vet 

inte, vad det är med råttor, men en

dast jag tänker på dem knottras 

hela min hud från hjässa till fota-

bjäll och jag får en oemotståndlig 

lus att skrika. Jag ser detta själv 

och hur löjlig jag ser ut, och mitt 

bättre jag Säger mig att jag icke 

har rätt att vara så där löjlig. Och 

detta sade imig mitt bättre jag även 

nu. — Besluta dig bara, sade det, 

att du skall slå ihjäl råttan. Om 
hon så kommer rakt på dig så gå 
du bara rakt på henne igen och dräm 
till av alla krafter. Och slår du fel, 
så förlora inte besinningen — vad 
kan en liten råtta göra dig — utan 
försök en gång till. Det är din 
plikt att visa henne därinne, att 
man inte behöver uppföra sig som 
tok inför en råtta, även om man är 
kvinna. 

Jag stod framför köksdörren 
bakom vilken råttan fanns och höll 
denna tysta monolog. Och jag sam
lade allt mitt mod. Och när jag 
samlat allt mitt mod, samlade jag 
även ihop mina kjolar, ty det före
faller mig nämligen som om vår 
rädsla för råttorna till stor del 
skulle sitta just i dem. Därpå gick 
jag bort och hämtade ur ett hörn 
en gammal alpstav, med en stor 
krycka, som jag köpt en gång un
der en vandring i fjällen. 

Men då! Just som jag stod där 
mitt på golvet i mörka gången med 
staven i handen, föll mig en fruk
tansvärd tanke in. Kanske fanns 
råttan härinne! Kanske hade hon 
slunkit med min vettskrämda hus
assistent in genom dörren. 

Och nu blev hon icke längre ett 
litet obetydligt värnlöst djur. Jag 
såg henne i inbillningen stor och 
tjock, hotfull och förfärlig; en 
hemsk skugga i mörkret, framal-
strad av smutsen, av den hemlig
hetsfulla underjorden, okänd till sin 
natur och sina avsikter, såg henne 
med sin vämjeliga mule och sin 
långa svans vagga fram rakt emot 

växelkör. vars väljud och röstresur
ser jag överlämnar åt cmina gran
nar att beskriva vid alla kafferep 
under de närmaste månaderna. 

Månadskarl Svangren kan omtala 
resten. Det var nämligen han som 
slutligen slog ihjäl råttan. 

Till middagen kom jag i god tid. 
Men slutet på inin hjältedat under 
dagen var så snöplig att jag var 
rätt glad att man icke anser råttor 
vara ett lämpligt samtalsämne vid 
ett middagsbord. 

Ragna Peters. 

Och jag vet icke hur fort det 

gick. Innan jag visste ordet av stod 

jag på en stol inne i rummet och 

skrek så att taket kunde lyfta sig. 

Och på mitt skrivbord, med upp

dragna kjolar och en brevpräss som 

ett islungvapen i handen stod hus

assistenten Augusta och besvarade 

Ijudligt mina skrik. Det var en 

FRAN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid det Internationella kvinnorå
dets kongress i Washington, vid vil
ken trettio miljoner kvinnor voro 
representerade antogos en del reso
lutioner, av vilka de viktigaste här 
nedan angivas: — Rådet önskar att 
en eller flera kvinnliga jurister upp
tagas i den kommitté i Folkförbun
det som bland annat mycket syssel
sätter sig med gift kvinnas natio
nalitet. -— Rådet önskar, att alla 
länder skola anställa kvinnor i po
lisens tjänst och på likställighetens 
grund. -— Rådet uppmanar de oli
ka nationalråden att i sina resp. 
länder kräva en vetenskaplig under
sökning av allt som rör familjen. 
Undersökningen bör utföras vid uni
versiteten och resultaten göras till
gängliga för allmänheten. — Rådet 
uttalar sig för likalönsprincipen, d. 
v. s. lön efter tjänst icke efter kön. 

—1 Rådet uppmanar de olika na
tionalråden att verka för kvinnornas 
deltagande i det politiska livet inom 
de olika maniliga partiorganisationer
na, 

övriga resolutioner rörde minori
teternas (de i större nationer inlem
made små folken) rätt, nedrustning, 
utväxling av lärare och studerande 
mellan olika länder, barnaskydd, 
undervisning i skolorna om Folk
förbundet m. m. 

För världens förbättring torde 
ännu flera önskemål kunna tänkas. 
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a r  N i  
N Å G O T  

att sälja, köpa, hyra ut eller 

byta, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
N Å G O N  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det i 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 

F. M. Franzén. 

Ett vacklande och farligt bofli 8s , 

hus o ßJ 
har' den som bygger uppå 

hjärta. 
W. Shakspere-

Cn kärleks-
l)i$toria. 

Av Matilde Serao. 

översättning. 

&ent på kvällen, då den sista kä-
ta eller likgiltiga gäst, inför vilken 
Ws stolthet kände det som en 
^vvislig plikt att förställa sig, ha-

försvunnit, då dörrarna blivit 
^•igda och hon hade kastat en prö-

blick omkring i sitt ensamma, 
j-tim, varest det enda, som levde och 
®ade rörelse, var den flamma, som 
Jrann i ien lampa i ett hörn framför 

'Madonnabild, då hon åter kände 
Sln ande befriad från. förställningen 
^ sina läppar från .småleendet, 
^ hon fritt lopp åt sin glödande 

dek. Orörlig, med slutna ögon 
^ armarna hängande slappt ned, 

aa'de hon värmen stiga upp på sina 

kinder och i sin hjärna, under det 

att heta tårar fuktaide hennes stora, 

vackra., mörka ögon. Tyst och stil

la gledo de ner utför hennes kinder. 

Hennes huvud brände och blodet 

sjöd i hennes ådror av den eld, som 

förtärde henne. 
Detta utbrott av en länge tillba

kahållen åtrå antog hos den veka, 

mörka gestalten en nästan feberak

tig prägel. Vacklande, nästan med

vetslös kastade hon sig påklädd på 

sängen, där hon med ögonen, i vilka 

de sista tårarna ännu tindrade, fäs

ta på skuggorna i taket och med 

tungt andande bröst gav sin lidelse

fulla längtan efter den frånvarande 

luft. Ännu i detta ögonblick våga

de hon emellertid icke uttala hans 

namn av fruktan för att detsamma 

till och med i nattens stillhet skulle 

för världen röja hennes hemlighet. 

I det feberaktiga, drömmande 

tillstånd hon nu befann sig, tyckte 

hon sig se ett stolt, manligt huvud 

avteckna sig i mörkret. Och hela 

hennes väsen kände sig liksom vag

gad av denna syn. Famlande ut

sträckte hon händerna framfor sig, 

sökande i mörkret hans varma, kral-

tiga hand. Hennes huvud brände 

och hennes bröst andades tungt. 

Som en förirrad själ reste hon sig 

upp från bädden, gick bort till 

fönstret, drog upp persiennerna och 

lutade sin panna eftiot de kalla ru-

orna. 
Liksom alla, vilka — vare sig av 

fysiska eller psykiska grunder 

lida av sömnlöshet, erfor hon en stor 

lindring i att åter lägga sig till 

sängs, och hon trodde att hon med 

lätthet skulle kunna somna in, vag

gad av sin kärleks minnen och för

hoppningar. Den förtärande atra, 

som nyss uppfyllt henne, övergick 

till en mild ömhetskänsla, en mild 

andedräkt, som smekte hennes pan

na, ögon, läppar och händer liksom 

för att svalka deras brännande het

ta, och hon lade sig lugnt till vila, 

medan hennes läppar rördes liksom 

till bön. Men sömnen ville icke in

finna sig. Morgonrodnaden över

raskade henne blek och darrande av 

köld med rosenkransen pressad in

till de brännheta läpparna. Förgä

ves sökte hon att värma sig genom 

att breda ut en stor päls över sig, 

genom att göra upp eld i kaminen 

eller genom att tända rummets alla 

ljus och lampor. Tröts all denna 

vttre värme hackade hennes tänder 

av kyla och hon slumrade in, dar

rande, under det att flammorna i 

kaminen blossade, ljusen fladdrade 

och morgonsolen isände sina törsta 

strålar in i detta yppigt utstyrda 

rum, utan att det lyckades den att 

värma den frysande slumrerskan. 

Varje morgon bragte kammar

jungfrun henne ett brev; likgiltigt 

sträckte hon ut handen för att mot

taga det och väntade till dess denna 

släckt ljusen, gjort upp eld i kami

nen och öppnat persiennerna for 

solen. 

— Är signora sjuk? sporde kam

marjungfrun och betraktade vän

lig det bleka, lidande ansiktet, 

— Nej, jag endast fryser, svara

de hon, medan hon Vände brevet 

mellan de iskalla fingrarna utan att 

se på det, som om det knappt var 

värt besväret att öppna det. 

Vänligt lade kammarjungfrun 

till rätta de nedïallna täckena, ord

nade kuddarna och såg med en spöi-

jande blick på sin matmor, men då 

hon märkte att denna var upptagen 

av sina tankar, gick hon beskedligt 

ut .och stängde dörren efter sig. 

Och först nu slet Grazia upp kon

volutet med en enda hastig rörelse 

och läste därpå det glödande, lidel

sefulla brev, som hennes älskade 

hade skrivit till henne. Understun

dom var detta brev oisammanhänig-

ande och barnsligt, understundom 

nästan monotont .med sina besynner

liga uttryck, som komimo om och 

om igen, alldeles som de beständigt 

återkommo i dens sjukliga själ, som 

nedskrivit dem. Och likväl var han 

varken ett barn eller en gubbe; han 

var en trettio års man, oberoende 

och stolt, som hade förstått att le

va, älska och lida. Han hade käm

pat sin del av livets kamp. Ibland 

hade han blivit besegrad, ofta hade 

han varit segerherre, men aldrig ha

de han blivit behärskad. Han var 

tillfreds med sig själv, livet och 

människorna, var en stor skeptiker 

och en stor entusiast. 

Och dock kom denna sent födda 

kärlek, som skjutit upp lika plöts

ligt som vissa hemlighetsfulla, yp

piga tropiska blommor, de där våld

samt ispira upp på en natt, dock 

kom denna kärlek, som tycktes be

stämd at .sjunka ned: under artighe

tens mask, varje hans nerv att dar

ra, Ibland, när han var ensam och 

fritt kunde hängiva sig åt sina tan

kar, förvånades han över denna li

delses hastighet, som, trots varje fö

reställning av förnuftet, gjorde att 

han kände sig bunden för livet och 

döden. 

En afton på en bal hade han väx

lat ett par ord med denna mörka, 

bleka dam, soim ännu efter tre års 

änkestånd bar sorgdräkt och som 

utan leende och utan glädje hade 

rört sig omkring i balsalens vimmel. 

Liksom hypnotiserad hade han följt 

detta svarta släp överallt dit det 

rörde sig. Liksom förtretad hade 

han stirrat på en mjölkfärgad halv

måne av opal, som hade kastat ut 

sina blåaktiga, blinkande strålar 

mellan donna Grazias mörka lockar. 

Och överallt dit den smidiga, indo-

lenta kvinnogestalten rörde sig, från 

sal till sal, hade han känt det som 

en nödvändighet att följa efter som 

en skugga. Hans hjärta var vid 

denna tid tomt och hans liv öde på 
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De amerikanska tidningarna åter
giva ett till deras kännedom kommet 
brev, skrivet av en prästänka kort 
före hennes nyligen inträffade död. 
Genomand'at som det är av en mo
ders känslor är det i all sin enkel
het ett rörande mänskligt doku
ment. 

« 

Mina kära barn! — Jag har just-
gjort mitt testamente, och när jag 
n,u skriver detta brev är det för att 
säga er, hur jag önskar, att ni skola 
förfara med mina personliga tillhö
righeter. Jag ber er att icke behål
la något bara därför att det varit 
mitt. Det är endast gamla och 
slitna sak-er och minnet behöver 
ingenting som handen kan taga på. 

De flesta av mina böcker äro 
gamla, och många har jag inte sett 
i på flera- år. Men jag har älskat 
dem, och jag bar gömt dem därför 
att de en gång betytt något för 
mig. Henry skall hava dem och 
(min Bibel. 

Tro inte att jag går bort från er, 
kära barn. Jag skall vara nära 
Gud och bättre än nu förstå hur 
jag genom böner och tro skall kun
na jämna vägen för er. Jag skall 
älska er av hela mitt hjärta, utan 
att ni skaill känna min kärlek som 
om jag ville tränga mig på er. 

Begrav mig så billigt som möj
ligt-. Bry er inte om att skaffa er 
sorgkläder. Tänk på .mig sådan jag 
var då jag levde och kom ihåg att 
jag öar er nära och älskar er fastän 
jag är långt borta. Kom också 
ihåg att jag nu lär och inhämtar 
allt det som jag önskat att få lära 
och att jag växer och blir sådan 
som jag önskat att bliva. 

Älsken varandra.! Håll fast vid 
er släkt, antingen ni förstå varan
dra eller icke. Kom ihåg att det 
Som betyder mer än någonting an
nat är, att ni äro goda mot varand
ra och mot alla människor, som ni 
komma i beröring med. 

Er älskande mor. 

Gn rese
skildring. 

Älskliga kvinnor 
i alla åldrar, som veta den 
starka dragningskraft en strå
lande hy äger, vårdar den 
med omsorg och intresse. Vid 
vård av spröd och känslig 
k v i n n o h u d  k o m m e r  a l l t i d  
YvY-tvålen till pass. Den är 
renings- och hudförskönings-
tvålen framför alla andra. 
Pris 1 krona. 
A.-B. YvY-Fabriken, Ystad. 

Min svägerska har varit i Holland. 
Hon har för övrigt besett åtskilliga 
platser på jordklotet, men talar al
drig om det. Kanske anser hon det 
överflödigt att låta andra resa gratis 
på hennes erfarenhet och fantasi. 
Hon endast försvinner med sin man 
på några veckor, och när hon åter
kommer står det, som skett under ti
den, lik en parentes av djup och hem
lighetsfull tystnad i hennes liv. 

Men hennes resa till Holland in
tresserade mig. Jag har själv aldrig 
haft lyckan att skåda detta land, 
men tänkt mig det såsom vackert och 
säreget och önskade nu få veta om 
mina föreställningar på något sätt 
överensstämde med verkligheten. 

Och en fridfull kväll, då vi sitta 
ensamma, ber jag henne berätta nå
got om Holland. 

Hon betraktar mig frågande som 
om hon icke förstått. 

Jag förmodar att hon har svårt att 
börja, och säger därför: 

— Alltså kom ni då till Rotter
dam. Du kan ju skildra dina intryck 
sedan fartyget lagt till vid kajen. 

—• Det lade visst inte till vid ka
jen — invände min svägerska — det 
låg mitt ute i kanalen. 

— Nåja, i kanalen då! Och sedan 
roddes ni naturligtvis över när ni 
skulle gå i land. 

—•- Det gjorde vi inte heller för 
det var en ångbåt som tog oss över. 

—- Och hur tyckte du då att sta
den tog sig ut? 

— Ja, vet du, det är verkligen inte 
lätt att säga-, men väldigt trevliga 
små, små hus fanns där. 
- — Vad säger du, består Rotterdam 
av så märkvärdigt små hus! 

—• Rotterdam! Det var inte alls 
där, det var små hus som lågo — 
och hon gör en gest för att utmärka 
en inbillad strand — i rad, bara nå
gra stycken, på ett långt avstånd 
från varandra. De sågo så hemtrev
liga ut. 

— Det tror jag säkert, men var 
ungefär lågo de, beskriv något när
mare. 

— Var de lågo? I Holland för
stås. 

— Alltså på andra sidan kanalen 
ungefär som Hisingen ligger på an
dra sidan älven? 

Min svägerska stirrar med förtviv
lan in i sig själv, och som jag ser att 
det är in i djupt mörker, fortsätter 
jag: 

—1 Rotterdam skall ju ha så mån
ga kanaler? 

— Ja, det var bara kanaler, kana
ler överallt. 

— Var det bara kanaler? 
— Du är så dum, det fanns natur

ligtvis annat också. 
— Exempelvis vad då? 
— Gator och hus alldeles som i 

andra städer. 
— Men gatorna skola jü vara så 

ovanligt rena där? 
— Ja, de voro väldigt rena. 

I k v a l i t e t  l e d e r  
VIKING skokräm i 
Sverige. Därav den 
ständigt ökade om
sättningen, i fjol c :a 
6 millioner burkar. 

— Hör du. när du nu gick om
kring i den främmande staden, vil
ket intryck gjorde den egentligen på 
dig? Jag menar, om du såg något 
som var särskilt typiskt just för den 
staden? 

— Det var ju nästan alldeles 
mörkt, när vi kommo i land, så det 
var minsann inte gott att se något 
riktigt. 

— Men då såg du ju åtminstone 
nattlivet. Hur tog det sig ut? 

— Ingenting märkvärdigt. 
— Fanns det verkligen ingenting 

som fäste sig i ditt minne som något 
ovanligt och minnesvärt? 

— Jo, en liten unge kom farande 
på rullskridko vid tolvtiden på nat
ten. 

— En blixt i mörkret! Nå, vad 
upplevde du mera? 

— Asch, vad är det du -vill veta! 
Vi gingo på en restauration och åto 
och sedan ombord igen. Det är alls 
ingenting att berätta. 

— Eh bien, så lämna vi väl Rot
terdam åt sitt öde. Men ett kan du 
åtminstone säga mig: hur verkade 
landet på dig, när ni närmade er det
samma utifrån sjön? 

-r- Nej, vet du vad, jag är så söm
nig att jag inte har lust att tala om 
det här längre. 

— Du kan väl bara säga, om det 
såg ut som en klippmassa, som en 
äng eller som ett Sahara? 

— Som ingendera, tycker jag. 
— Vad tänkte du på då, när du 

såg det? 

— Tror du jag minns det nu! 

Min svägerska har rest sig upp 
och börjar fort och ivrigt ordna sig 

Ida Ählrotlä's Manufsktiiraffär 
Kungsgatan 60. Tel. 7265. 

FruntimmersveGkan! 
En lämplig 

Namnsdags-
present 

ar 

Kvinnornas Tidning 
Presentkort Kr. 3: 50 pr Va år, 
2 kr. pr 1U år säljas på tidningens 
exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 

för natten, över hennes rara lilla 
ansikte liggen en outsägligt- kränkt 
och uttråkad min. 

Vi lägga oss under prat hit och 
dit, släcka ljusen och ligga vakna i 
mörkret en stund. 

— Var inte geografi ditt bästa 
ämne i skolan? — frågar jag efter en 
paus. 

— Jo — hör jag min svägerskas 
röst — isynnerhet Asien. Asien 
kunde jag på mina- fem fingrar. 

— Då kan du gärna säga mig, var 
Otahaiti ligger, eller åtminstone om 
det inte ligger i Asien. 

— Nej, det vill jag inte, nu -skall 
jag sova. 

Lång paus. 
Jag: — Är du vaken? 
Min svägerska: — Ja. 
Jag: — Du skall slippa fler frå

gor, bara du upplyser mig om, hur 
många världsdelarna äro. 

Min svägerska drar desperat täc
ket över axlarna och borrar ner hu
vudet i kudden. 

— Nej —- säger hon — det bryr 
jag mig sannerligen inte om. 

Jag ligger och ser upp mot taket. 
Jag tycker så mycket om min lilla 
snälla svägerska- och undrar om hon 
på allvar är förargad över min fråg
vishet. Men plötsligt reser hon sig 
på armbågen, vrider i mörkret huvu
det- ut mot rummet och säger seger
visst: 

— För resten är dom fyra! 

Maja Österdahl. 
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Nyutkomna böcker. 
Korsstygnsmönster från Kina är 

namnet på en av Ruth Nathorst 
från Lindblads förlag i Uppsala ut
given mönsterbok, som ger våra för 
handarbete intresserade damer en 
hel del vackra idéer och uppslag. Det 
•utmärkande för dessa kinesiska 
mönster är deras utomordentliga 
enkelhet, varmed verkligt effekt-
och fantasifulla resultat uppnås. De 
i förstoringar och med färganvis
ningar återgivna motiven, avsedda 
för dukar, kuddar, bordlöpare etc. 
uttagas med största lätthet och kun
na anbringas på handarbeten av oli
ka slag. Priset på den originella 
och smakfullt utstyrda mönsterbo
ken är endast Kr. 2: 75. 

JVIalens historia all? 
Kvinnan har icke i nämnvärd grad 

bidragit till uppfinningarnas äroful

la historia. Skälet är helt säkert ic

ke att söka i bristande intelligens. 
Ilon har helt enkelt varit, handicapad 
på detta område genom sin mångtu-

senåriga vana att finna sig i allt, 

även de svåraste förhållanden. Hon 
har icke gripits av den otålighet, ic

ke hemfallit åt den förargelse vilka 

i lika hög grad som nöden äro upp
finningarnas mödrar. 

Och nu till det som ligger bakom 
denna inledning ! 

Miljoner och åter miljoner kvin
nor ha stått bedrövade intill döden 

framför sina öppnade klädskåp och 

•vistor, vilkas innehåll härjats av 

malen utan att någon av dem fallit 
på idén att utexperimentera ett- me

del till skadedjurets fördärv och ab
soluta undergång. 

Hände så för ett par år sedan att 

en tysk vetenskapsman d:r Paul 
Meckbach upptäckte, att det gått 

mal i en soffa, som han fått i bröl
lopspresent av sin mor. 

Han nöjde sig icke med att, som 

en husmor skulle gjort, piska och 

vädra soffan. Han beslöt att förin

ta hela mälsläktet genom ett ämne, 

som skulle göra dess dyrbara föda 

av vävnader och pälsverk oätbar. 

Först fyllde han hundra lådor med 
malbemängda lumpor, vilka alla be

handlats med olika kemikalier. Ef
ter sex månader undersökte han de 

hundra lådorna och fann, att lumpor

na i dem allesammans smakat mas

karne förträffligt. Endast en enda 

låda utgjorde ett undantag. Här ha

de malmaskarne föredragit döden 
framför att förtära den föda som er

bjudits. Trasorna i denna låda voro 

indränkta med ett i den tyska färg

industrien sedan femton år tillbaka 

använt ämne "Martius-gult". 

Nya experiment i samförstånd 
med professor Titschack i Bonn ha 

nu iett till framställandet av ett nytt 

epokgörande malmedel "Eulan", 

som torde betyda malsläktets full

ständiga undergång genom svältdö

den om det icke i en snabb vänd

ning lägger om sin nuvarande diet. 

Så enkelt går det alltså till att gö

ra en uppfinning, som kommer att 

rädda ofantliga värden undan för

störelse samt att inbringa uppfinna

ren en antagligen svindlande förmö

genhet- Yi skulle kunna ha gjort 

den litet var! 
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rang -skola plädera för ,en i;v;:,r 
och allmännare förbindelse mw? 
-korna emellan. 

Till svar härpå bedja vi ß 

citera Emerson, den store amerikan
ske tänkaren, som säger-

"Ingen människa skulle vilja fe 
va i samhället, om man vore 

dig att hålla sitt hus öppet för vem 
som hade lust att träda in. 0m alfe 
människor voro tvungna -att utan åt
skillnad blanda sig med varandra 
skulle Robinson Crusoes ö te si* 
som -en salighetens ö, jämförd med 
livet i en sådan stad". 

G. B. "Vesuvius i utbrott" 
te anses vara ett allt för varmt äm
ne i -den tropiska tillvaro vi jnst m 

föra. Det egentliga skälet till av
slaget är dock att händelsen ligger 
för långt tillbaka i tiden. 

•J. M. För snällt. Vässa -e-r pen
na och kom sedan åter. Förmågan 
att skriva finns tydligen men var 
är temperamentet? 

O. O. Anekdoterna äro i sig själ
va bra nog, men icke tillräckligt 
gamla för att verka nya. Anekdot-
fjärdingen måste vändas med rätt 
långa mellanrum. Nya anekdoter 
skapas aldrig. 
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grund av en familjehändelse. Den 
kvinna han iskänkt sitt namn var 
borta, långt borta, fientligt sinnad 
mot honom; han var ensam. Vad 
skulle väl hända honom? Han kän
de sig svag och eländig som ett över
givet barn, under det att alla be
undrade hans fasthet -och karaktärs
styrka och det manliga mod, var
med han fattat ett beslut, som full
ständigt höjde honom över allt be
röm. Han kände sig rädd och för
sagd; och så hände det att denna 
kvinna betraktade honom med en 
blick som, darrande av ömhet, tyck
tes tillropa honom ett: "Kom"! 

En osynlig hand -tycktes föra den
na korta roiman till slut. En dag 
hade de mötts uttamför Rom, på 
den fukiga och mörka Via Angelica 
invid den sorgsna flod, som varje 
dag kräver ett lik. Vad hade väl 
förmått donna Grazia att lämna de 
aristokratiska promenaderna för att 
betrakta Tiberns förrädiska vatten? 
Vad hade väl -förmått denne man att 
lämna politiken och arbetet? Fin
nes det "verkligen ett öde, som sty-
rer lidelsernas steg, eller har hjär
tat en egen, ödesdiger, inre blick, 

som styr oss emot avgörandets 
ögonblick? 

— Älskar du mig verkligen? ha
de han rodnande -och bleknande frå
gat henne, sam om det varit första 
gången han talat om: kärlek. 

— Ja! hade hon svarat, och ing
enting vidare. 

Hans manliga hand hade då fat
tat hennes. De hade sett på varan
dra och förstått att lidelsen glödde 
lika stankt hos dem bägge och att 
samma starka makt fyllde bägges 
sinne. Ju mer de försökte att åter
hålla den, desto häftigare brände 
den, i det den som en stark feber 
förtärde deras krafter. Ehuru de 
v-oro fria, fruktade de världens döm, 
fraktade den med en ständig bäva-n 
och -med en darrning som- när man 
står inför en fruktansvärd (kata
strof. Ingen enda hade rätt att gö
ra dem någon förebråelse — och 
dock fruktade de alla. 

På tre eller fyra månader av 
isommaren, varunder han levde i sin 
villa i Albanerbergen -och li-o-n i en 
liten sommarbostad emellan Sorren
to s orangelundar, hade de icke sett 
varandra mer än två gånger, två 

dagar. Första gången i en liten by 
i närheten av Milano och andra 
gången vid Ra ja, utanför Neapel. 
Hela deras liv samlade sig i minnet 
av dessa två dagar. Mellantiden 
hade blott varit som en enda lång 
Väntan med kalla, innehållslösa da
gar «och vakna nätter, varunder hjär
tat och nerverna gjorde uppror emot 
denna tvungna skilsmässa. För 
bägge tycktes det, när de, för att 
trösta sig, under ensamheten fram
kallade minnet av dessa dagar, som 
om de blickade in i en stor förtäran
de eld. Detta minne var mäktigt, 
tilldragande och oändligt såsom ett 
hav av eld. 

Så likartad' var deras- åtrås ka
raktär aitt samma dröm om förverk
ligande föddes på samma tid i deras 
upphettade fantasi. Bägge grepos 
de -arv samma oemotståndliga önskan, 
varemot intet kunde hållia stånd. 
Och för bägge stod uppfyllelsen av 
denna önskan såsom det högsta och 
bästa deras själar kunde nå. 

Den oändliga framtid, som ännu 
låg framför dem, förskräckte dem 
båda genom sin 'kalla -ensamhet, un
der det de samtidigt kände, att deras 

hjärtan ägde rum nog för att fylla 
den med överströmmande lycka. 
Från de ögonblick, dä denna tanke 
blivit dem klar, var det dem out
härdligt att leva åtskilda, långt i-
från varandra som främlingar. 

—• Jag står icke ut längre att le
va på detta sätt -—- jag dukar un
der, skrev Grazia. 

—* Jag kan icke längre lida så; 
mitt -mod är slut, skrev Ferrante. 

Så stor var deras brinnande otå
lighet, att deras känsliga mottaglig
het, som blivit hetsad av drömmar 
och sömnlöshet, att allt, som omgav 
dem, tycktes dem medbrottsligt i 
deras -ensamhet. När donna Gra-zia 
promenerade i de skuggiga gångar
na i sin trädgård vid Sorrento och 
ljudet av en förälskad röst nådde 
fram till henne, gledo tårarna sakta 
ned för hennes kinder; och de, som 
ledsagade henne, visste icke vad de 
skulle , tänka. Då hon om aftonen 
från sin terrass såg månen höja sig 
över Neapels golf oeh alla lins över-
strålades av det vita, bleka skenet, 
steg harmen upp i hennes sinne, har
men över att icke befinna sig hos 
honom i denna stund, harmen över 

tiden, soim flydde, över de hinder, 
som ställde sig i vägen för hennes 
kärlek och över henne själv, som icke 
förmådde övervinna dessa hinder. 

Och i Rom bringar hösten ny 
själsoro för d!en, vars själ redan 
kommit ur jämnvikt. När Ferrante 
drev omkring i Villa Borgheses 
trädgård, v-ars alléer ännu tycktes 
hysa Beatrice Genci's lidelsefulla 
vålnad, kom varje smärt kvinnoge
stalt imed ett blekt ansikte «och mör
ka lockar honom att darra. Och då 
han om aftonen satt på téätern, var 
det tillräckligt att han i en av lo
gerna bakom en fruntiimmersstol 
skymtade en förälskad mansprofil, 
för att han ögonblickligen fylldes av 
en oförklarlig förtvivlan. Och så 
långt borta från varandra, åtskilda, 
utsträckte de armarna emot varan
dra «som människor, de där av yrsel 
äro nära att förlora fotfästet. 

Under en dylik passionernas kris 
formades så småningom en plan, 
som i början var vek och obestämd, 
men som likväl förde till det enda,, 
eftersträvade målet: att åter få träf
fa varandra, att vara tillsammans 
länge, 'beständigt. 

Bägge kände sig uppfordrade till 
att, i stället för att förspilla ana 
krafter på onyttiga smärteutbrott, 
använda idem till att övervinna ä® 
moraliska -och materiella hinder, 00® 
åtskilde dem, för att kunna möt® 
på en ensam lugn plats, där deras 
kärlek kunde slå rot och där de kun
de leva okända och obemärkta 
världen. Vilken av dean -var det 
som först uttalade ordet: Venedig-
Det förekom dessa bägge iså natur 
ligt att hålla fast vid denna k<w 
stens och lugnets stad, där de ö e 
husen tycktes försjunkna i den va 
la, oim föregår döden, och där 1 »r 

leken tycktes finna sin natur ig» 

atmosfär. Forts. 
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Kungsgatan.60, i en lör d< nna i 1 
lära och välskötta affär P^de 
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Utlandskrönika i sammandrag 
Skogen brinner. Av Crayon. 
(jreta Adrian. Av Elisabeth Högström-

• Löfberg. 
Här och Där. 
pj lekplanen. Av H—t H—n. 
5ommar. Av Stella Kydholm. 
I kupé"* Av Ragna Peters. 
Fruntimmersveckan. Av Polly. 
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Handböckerna. Av Lilly Wallner. 
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En kärlekshistoria. Av Matilde Serao. 

Utlandshröniha 
i sammandrag. 

Den tyska noten till Frankrike 
i säkerhetsfrågan har nu både av
sänts -och offentliggjorts. 

Vilket hryderi notens formule
ring vållat visas bäst av den långa 
fimderare, en månad och några da
gar, ^Tyskland tagit sig, innan det 
Wivit färdigt med aktstycket! 

Av gjorda förhandisuttalanden ha
ie man fått uppfattningen, att noten 
kulle hållas kort, avfattas i • all
männa- vackra -ordalag samt, utmyn
na i ett förslag om -muntliga under-
kndlingar. 

Det visar sig -emellertid att, det 
tyska svaret är mycket grundligt, 
utförligt dröjande vid varje punkt 
i den franska noten. Dess vänd
ningar ärö utomordentligt försikti-

och skickligt gjorda. Där det rå
der oöverensstämmelse mellan de tys
ta och franska synpunkterna fram
håller Tyskland i hovsam ton sina 
betänkligheter" önskemål. Det finns 

också ett bestämt förbehåll. Tyskland 
r, förklaras det, i princip ingenting 

emot en anslutning till Folkförbun
det, men kan icke godtaga den ar
tikel i förbundspakten, som vid en 
internationell konflikt skulle berät-

främmande trupp-er att mar
chera genom Tyskland. Ett mot-
fetg från den nation, som vore fö
remål för aktionen, skulle nämligen 
lütt kunna leda till att det avväp
nade Tyskland, iur stånd att värja 
% skulle göras till skådeplatsen 
fe ett förödande krig, i vilket det 
självt icke vore engagerat. Men, 
tillägges det beredvilligt, så snart 
® allmän avväpning föreligger, är 

redo att acceptera den 
lavarande artikeln. 

Den tyska noten är sålunda hål-
i en fredlig och tillmötesgående 

9n? men samtidigt synes den för-
räffligt försvara den ömsesidighet 
'^ga om den blivande säkerhets-
Atens bestämmelser, vilken I rank
te försöker tumma på. 

Trots den yttre kordialiteten mel-
811 de båda fienderna förstår man, 

den politiska strid de just nu ut-
ätapa är både betydelsefull -och 

rd- Man önskar på ömse sidor 
fördelaktig uppgörelse eller, i 

^del-se av en brytning, -att skulden 
^ ansvaret härför skall falla på 
^fetandaren. 

Den franska regeringen har ge
nast underkastat den tyska noten 
en kritisk granskning och gjort en 
hel rad förbehåll, som vidarebeford
rats till engelska utrikesministeriet. 
Frankrike meddelar att det efter 
tankeutbyte med samtliga allierade 
makter och sedan enighet med dem 
uppnåtts skall besvara Tysklands 
not. 

Ett glädjande tidens tecken är 
den raskt fortskridande utrymning
en av Ruhr och sanktionsområdet. 
Ivanske ligger häri ett ärligt, och 
vänligt tillmötesgående från fransk 
sida. Kanske behöver man de så
lunda lösgjorda trupperna för kriget 
i Marocko. 

På nämnda plats är det fortfa
rande Abdel-Krim och riffkabyler-
na som sköta offensiven under det 
att de franska generalerna ännu få 
hålla sig till defensiven och avslå 
anfallen när och var fienden beha
gar sätta in dem. 

Från England berättas om en 
splittring inom regeringen. Sjömi
nistern Bridgeman önskar nybygg
nader vid flottan, vilka finansmi
nistern Churchill, av sparsamhets-
skäl, delvis motsätter sig. Vid frå
gans behandling i underhuset segra
de sjöministern. 

Den engelska kolgruvekonflikten 
torde komma att leda till öppen 
brytning. Arbetarne synas beredda 
att gå i strejk den 1 aug. 

Från Jugoslavien meddelas att 
Raditsch, vilken stått som ledare 
för den kroatiska självständighets
rörelsen som vållat riksstyrelsen sto
ra svårigheter, nu anslutit sig till 
de nationella enhetssträvandena. 
Kroaterna torde följa sin hövding. 

De franska landstingsvalen nu i 
dagarne ha visat, att det blaser en 
för den radikala regeringskoalitio
nen behaglig stark vänstervind ute 

i landet. 
I Kina råder lugn ehuru främ

lingshatet allt fortfarande är lika 

flammande. 

Skogen brinner! 

Det är ej gott att disputera med 
den, som. kommenderar trettio legi

oner. 
Favorinus. 

Fosterland, jag ville låna 
Silvret utav nattens måna, 
Guldet utav dagen soil, 
Pärlorna ur bäckens vågor, 
Glöden i Auroras lågor 
För att måla vad mitt hjärta 
Iiägger för din härskarstol. 

C. B. Nyblom. 

Jag v-et att aldrig än försynen svi
kit 

Det folk, hur litet, som ej själv sig 
isivek, 

Att det, när det för våldet aldrig 
vikit, 

Den dag uppleva fått, då våldet vek. 

B. E. Malmström. 

Luften står alldeles stilla inne 
mellan sta-minarne i de milsvida sko
garne, över vilka en bländande sol 
dag efter dag under flera veckor 
utgjutit sin glödande hetta utan att 
natten kommit med svalkande vindar. 
Det ångar kåda och markens mossa, 
eljes så fuktigt mjuk, simulas under 
foten. 

Det är något skrämmande i denna 
oerhörda värme, denna knastrande 
torrhet. En gnista och själva luf
ten iskall ta eld, hela skogen stå i 
ljusan låga,! Ett par torra träd
grenar, som gnidas till -eld mot var
andra, en glasskärva på den barr-
täckta marken, genom vilken sol-
strålarne samlas i en brännpunkt, 
och olyckan skall vara skedd! 

Det är ett stycke ut på morgonen. 
Två män komma under muntert 

samspråk vandrande på stigen, som 
leder inåt skogarne till det fiskrika 
tjärnet. De äro från staden och 
vänta sig en rolig dag här ute. 
Matsäcken i ränslarne är god och 
fiiskgrejorna i bästa skick. 

De tänka inte synnerligen på vär
men eller den långa torkan och än
nu mindre på -eldfaran. Det finns 
en bergknait invid tjärnet, och sten 
brinner som bekant inte. Och just 
här runt tjärnet är det en liten öp
pen plats i -skogen, där det växer 
bara ljung och mossa. 

Det. är gott om fnösktorra- kvistar 
och sorglöst tända de upp eld under 
kaffepannan på berghällen. 

Då fladdra, burna arv värmen, ett 
par lätta eldflagor upp ur den spra
kande brasan högt över de båda 
männens huvud. Av en sakta sug
ning i luften föras de åt sidan och 
falla ner i mossan. 

I nästa ögonblick lyser det upp 
en eldslåga där de föllo. Den 
ispringer blossande ut åt alla kanter 
i en allt vidare krets, snor sig kring 
en torr enbuske, från vilken ett 
gnisträgn sprakar ut och nu— sko

gen brinner! 
Bestörta ha de båda männen följt 

händelsernas oväntade utveckling. 
De springa upp, stå rådvilla men 
rusa sedan hört samma stig som de 
kommit, ut ur skogen som brinner. 

Men långt borta i bygden, där 
bönderna som äga skogarna bo anar 
man ännu ingenting. 

Då ser man ett lätt gulgrått 
töcken borta ö'ver de skogklädda 
bergsryggarne, det tätnar och ^a 
med ens vältra tunga rökmoln upp 
mot iskyn. De bäras av vinden, som 
växer, inåt bygden och islå högt över 
byn en bred mörk valvbåge, genom 
vilken en sällsam eldröd sol lyser. 

Skogen brinner! Man kan lik
som inte fatta denna tanke. Inte 
i mannaminne ha skogarne pa trak

ten eldhärjats. 
Så börjar kyrkklockan klämta. 

Med långa mellanrum slår kläppen 
mot; klockans malmvägg en tung 
ton. som ljuder ut över nejden och 

når varje gård med sin kallelse: 
kom! — kom! — kom! — ko;m! 

På vägar och stigar skyndar orts
befolkningen dit där det brinner 
men ingen finns som kan taga led
ningen, ingen vet hur man bekämpar 
en skogseld av detta väldiga mått. 
Man angriper den som en ljung
brand med lövruskor. Men denna 
eldvåg, soan väller fram på bred 
front, kan icke slås ned av en spridd 
rådvill folkhop, utan rinner oemot
ståndligt utför djupen, klättrar upp 
för höjderna, springer runt träd-
stammarne ända upp till kronorna 
och kastar sig i väldiga språng från 
träd till träd för att sedan i ett rägn 
av gnistor falla ner och tända mar
ken på nytt. 

Där hemma i byn ser man moln
väggen breda ut sig, tåga med vin
den, sluka allt större områden, kom
ma allt närmare den bebyggda trak
ten. Man vet icke längre var det 

" stfc.ll sluta ! 
Då höres i fjärran ljudet av 

snabbt rullande hjuldon och så där 
borta, där de vackra- sommarvillorna 
spegla sig i -sjön och byn börjar, 
hurrarop ur unga strupar. 

Det är stora lastbilar med militär, 
vilka med högsta fart rusa fram ge
nom bygatan. De unga karlarne 
svinga hatt-arne och hurra, åter -och 
åter. Här kommer hjälpen, gott 
folk. Här äro vi! Man vinkar 
glatt till hälsning från villor och 
gårdar. Nu är militären här! Nu 
blir det ordning och kraft i försva
ret! Dessa gossar, breda över ax-
larne och med käck uppsyn skola 
på svenskt manér kasta sig in i stri
den, hålla ställningen och segra! 

Det sker så. Visserligen böljar 
striden fram och åter, visserligen 
bryter flammorna gång på gång ge
nom försvarskedjan, men de hejdas 
ånyo, slås maktlösa till jorden, hål
les inom gränserna för det redan 
härjade området, där elden listigt 
glindrair under tuvorna och sprakar 
i kvistarne, redo att vid första vind
il försöka en ny attack. 

Eldfronten är milsbred men från 
byn, där varje morgon klockan i 
kyrktornet klämtar till tecken att 
faran ännu ej är fullständigt över
stånden, ser man de tunga rökmol
nen mattais, sjunka tillbaka och ljus
na -till ett lätt töcken, som icke skall 
skingras förrän ett strömmande rägn 
släckt den vidsträckta eldhärden 

ända till grunden. 
Åter rulla tunga hjuldon lands

vägen fram. Åter hurras det i by
gatan. Militären drager efter väl 
förrättat värv sina. färde. Gossarne, 
sotiga, nedsmutsade av rök och 
damm svinga hattarne och äter och 
åter stiga hurraropen ur de unga 
struparne. — Seger är vunnen! Fa
ran är överstånden, gott folk. Hur

ra! 
Och hela trakten, som under de 

svåra dagarne vandrat upp genom 
skogarne till dem med dricka, saft-, 

Greta Hdrxan. 

GRETA ADRIAN. 

När det i diverse sp-ortmagasin 
och veckotidningar -då och då visats 
stickprov på friluftsfruar och 
idrottsäktenskap, har jag alltid känt 
lusten att peka på det sanna prakt
par av släktet, som kapen Sam och 
fru Greta Adrian i Örebro utgöra. 

Att -det så länge blivit uppskjutet 
för nu bara med sig fördelen att 
någon egentlig presentation ej behö
ver komma ifråga, ty ingen svensk 
gymnast, icke ens bland de grönaste 
amatörerna, hör väl namnet för för
sta gången. Utan att på minsta sätt 
stöta i basun är det närmast några 
drag av Greta Adrian intime jag 
utom de biografiska uppgifterna 
här vill komma med. 

När det då först är fråga om här
komst och hemort, erinrar jag mig 
alltid osökt en folkskollärare långt 
norrifrån, som deltagit i en statens 
sk id k urs i Ludvika, där Greta Ad
rian var med som ledare, och vilken 
med lustig, absolut ovillig envishet 
replikerade sin undfångna upplys
ning, att hon var lektorsdotter från 
Örebro, med ett: "Äh. allri häller 
det är blixt omöjligt, det!" 

Vad han visste om Örebro in
skränkte sig till, att det ligger på 
en slätt, har skofabriker och pap
persbruk, och i förhållande till in
nevånareantalet Sveriges flesta bi
lar, och lektorshemimet tänkte han 
sig tydligen som ett -slags bokdam-
mig isolering, där det röda inslaget 
blott utgöres av bockarna i tema-
marginalen. Nu ter sig ju verklighe
ten vida mer uppmuntrande, och så 
kan man också med fog pruta litet 
på uppgiften, ty Greta Adrian är 
inte bara från Örebro, utan minst 
lika mycket -från. Kilsbergen. Fa
dern, den noble, sympatiske huma
nisten Harald Borg, hade till broder 
älgmålaren Axel, och i hans konst
närligt byggda och smyckade jakt
stuga uppe Vid Ymningen växte de 

och vatten, mjölkspänner och smör
gåskorgar, tillvinkar dem sin tack
samma avskedshälsning. Man vin
kar från villor och gårdar till de 
gråklädda gossarne, landets skydds
vakt i farans stund. 

Crayon. 

tre systrarna, varav Greta Adrian 
yngst, mellan terminerna upp till 
passionerade naurdyrkare och ut
hålliga vandrare. Där stod alltid i 
klassen som en doft av kåda- och 
barr. av vind och av sol omkring 
"Berry", även om vår ärelystnad 
för henne då inte drömde just fort
satt utveckling av hennes "frilufts-
egenskaper", utan snarare förespåd
de henne framtid som målarinna, 
då hon så tydligt ärvt farbroderns 
artistiska begåvning, men även i de 
många "gubbarna", som dansade på 
om-laget kring hennes läxböcker, var 
det rytmen och rörelsen, som domi
nerade. 

Åren närmast efter skolan upp-
togos av praktisk utbildning, hem
ma och i Dresden, men snart nog 
mognade planerna på Centralen, och 
1913—15 inrymma det glada två-
årsknoget där. Åren 1915—18 het
te lekledarinnan på Nääs fröken 
Borg, 1918 verkade hon som sjuk
gymnast på ett soldatlasarett i 
Bremen. 

Från kärleksarbetet i Tyskland 
kom faderns död henne att bryta 
upp. Tills vidare stannade hon 
hemma i Örebro, och där hade då 
Karolinska läroverket i löjtnant 
Adrian fått en ny, nitisk och upp
ryckande gymnastiklärare, med vil
ken Greta i det gemensamma in
tresset snart nog kom i samarbete, 
och som 1917 blev hennes make. 

Vintern 1918 tillbraktes i Stock
holm under studier vid Anna Behles 
dansinstitut och Althins -målarskola, 
1918—19 tidvis som lärarinna i 
plastik och rytmisk gymnastik vid 
det Thulinska. institutet i Lund. 

Sdan 1916 är fru Adrian gymna-
stiklärarinna vid Örebro läns kvinn
liga seminarium, ledare för fortbild
ningskurser och instruktionskurser 
för lärarinnor, gymnaster och Kin
dergarten. ja. uppräkningen av an
ställningar och uppdrag skola kun
na göras vida längre, men bör få 
vika för parets gemensamma tyngd-
gärning: den frivilliga gymnasti
ken. 

År 1910 funnos i Örebro omkring 
75 st. gymnaster, nu rör sig antalet 
emellan 7 och 8 hundra organisera
de, och. märk väl. inga blinda num
mer, utan tränade, entusiastiska och 

•pq DRIÇK FRIMÄBKS THE 
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