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da, och hela mänskligheten skulle 
välsignat er. 

I den moderna världen se män
niskorna ej den sanningsgnista, som 
döljer sig bakom alla vår tidsålders 
senaste upptäckter, emedan den, som 
sagt. i början är fördold, alldeles som 
man ej ser hela skogen i ett enda 
frö. fastän skogens ande hela tiden 
är verksam i fröet. 

Så är det också med nationen och 
nationens idé, det finnis inom detta 
begrepp den kärna av .sanning, som 
visar sig i villig uppoffring för en 
stor sak. Denna sanning skall bli 
den segrande till sist. Den skall 
slå ut och blomstra en gång, men 
för ögonblicket måste jag fördöma 
egoismen och grymheten hos yrkes
mannen = nationen". 

handböckerna. 
I reolen istodo ett trettiotal böcker. 

Vackert bundna som de böcker äro. 
vilka man tycker om, och böjliga i 
ryggarne som de vilka man flitigt 
läiser. 

Det var många kokböcker både 
fullständiga verit och s. k. "isättböc
ker", dessa underbara tryckalster 
som lära ut 150 eller 175 eller 200 
mer eller mindre besynnerliga och 
krångliga sätt att laga till potatis 
eller ägg eller sill, när fyra eller 
fem enkla och välsmakande sätt bor
de vara tillf ylles. 

Så fanns där '"Hunden i friskt 
och sjukt tillstånd'', "Sällskapshun-
dens dressyr" samt vidare "Den 
skickliga konstväverskan", "Rosen-
odling i boningsrum och på fritt 
•land", "Konstgödseln i trädgårds-
bruket", "Fruktträdgårdens fien
der" och många andra lärorika skrif
ter av liknande slag. 

—- Det är mina. uppslagsböcker, 
sade min kusin belåtet, när jag läste 
de gyllene ryggtitlarne. Sådana, 
måste m'an ha. Råd av verkliga 
experter, • förstår du. Som du ser 
återspeglar dom mina stora intres
sen, hushållet, hundarne, vävningen 
och trädgården här »te. 

— Och barnen? insköt jag, kan
ske i en något maliciös ton. 

Min kusin blev het i kinderna : — 
Barnen? Vald menar du? Det är 
ju självklart, att dom är det förnäm
sta intresset. 

—* Nå, handböckerna i barnupp
fostran? envisades jag. "Barnung
ens dressyr" — "150 olika sätt att 
dana en god karaktär — "Dygder
nas rationella odling inom barna
världen" o. is. v. Har du inga böc
ker i den vägen? 

Min kusin såg mig an med stora 
vackra retade ögon: — Jag vill ba
ra upplysa dig om, att jag har haft. 
utlärd sköterska för barnen när de 
voro små, och nu får dom ' en dyr 
och utmärkt uppfostran i de bästa 
skolor — — —• 

— Undervisning, menar du klipp
te jag av; en dyr och utmärkt un
dervisning. språk och geografi och 
matematik etc., men deras mora
liska fostran den är väl ändå du 
närmast ansvarig för — varför har 
du inga handböcker i det ämnet? 

—• Sådant förstår man väl utan 
böcker, utbrast min kusin och fläk
tade sitt upphettade ansikte med 
handarbetet som hon sömmade. — 
Man ha,r ju själv varit barn och ung 
och allt det där. För resten är man 
som man är — du känner väl till 
ärvtåighetsläran? — och det duger 
inte att mästra barn i tid och otid. 
Barn i våra dagar gör i alla fall 
som dom vill, och man kan inte brå
ka med dem, när inga andra för
äldrar gör det. För övrigt rättar 
det till sig, när ungarne bli större 
och får förstånd; det vet ju vi av 
egen erfarenhet. Och låt osts nu tala 
om något annat och trevligare i den 
här fasliga värmen 

Detta samtal, som rätt troget tor
de återspegla åtskilliga nutidsimöd-
ra.rs ställning i upp foisitringsfrågan 
föll mig i tankarne. då jag just nu 
fick i handen ett av bokförlaget 
Kultur och Natur utsänt arbete 
"Moralisk fostran" av lektor Alf 
Hildinger. 

En verklig handbok i uppfostran 
med koncisa råd: att vid varje bryd-
samt tillfälle ta sin tillflykt till på 
samma isätt isom till ett recept i en 
kulinarisk "sättbok!' eller en anvis
ning i en trädgårdsbok, är ju icke 
tänkbar, och som en sådan katego
risk pekpinne utger sig icke häller 
detta förträffliga arbete. Men det 
behandlar på ett populärt, belysan
de, utredande och vägledande isätt 
de viktigaste problemen inom det 
moraliska uppfostringsarbetet. Det 
klarlägger barnets själsliv, lagarne 
för karaktärens utveckling, det ger 
allmängiltiga råd på många punkter, 
och det ställer också an del samvets
frågor till uppfostraren själv angå
ende hans eget inre liv, hans per
sonlighet. 

När man läser en bok, vilken som 
denna visar vad uppfostran bör och 
utan allt för stora svårigheter också 
kan vara och ser tillbaka på sitt 
eget liv, dess många, onödiga, miss
tag och föri rrin gar, isom satt svår-
utplånliga märken i karaktären, 
ja, då drar en suck genom 
hjärtat — Och man säger, till sig 
själv, kanske icke utan bitterhet 
mot dem: som sova under' mull en: 
Om — — — 

Om en icke blott öm utan även 
kunnig och fast vilja lett vår upp
fostran! Om vi i vår obefästade 
barndom och ungdom levat i hägnet 
icke blott av älskande hjärtan utan 
även goda och utvecklade karaktä
rer! Om den uppränning till livs
väven, ©oim vår mor gav oss, när vi 

Även i det avlägsna 
Sydamerika har man 
b ö r j a t  i m p o r t e r a  
VIKING skokräm— 
ett erkännande åt 
den höga kvaliteten 

lekte vid hennes knä eller rådsö
kande slogo armarna om hennes 
'hals, varit jlika omsorgsfullt över
tänkt och mönstret lika skickligt 
utarbetat som de vackra konistväv-
n ad erna i hennes vävstol! Om vår 
själ i bardomen och ungdomen an
sats med lika intresserad, lika fli
tig och vårdande hand, som en träd
gårdstäppa kan göra räkning på, i 
stället för att som ett landsvägsdike 
få ta emot alla kringflygande o-
gräsfrön och med en vegetation som 
far sköta sig själv bäst den kan! 

Om — •— — 
Lilly Wallner. 

JVär äro vi \ vår 
bästa arbets

form? 
Ar, i fråga om hjärnans arbete, 

vår förmåga alltid densamma, den 
ena dagen efter den andra, den ena 
timmen efter den andra? 

Man har genom omfattande un
dersökningar, anställda med studen
ter, försökt få ett svar på dessa frå
gor. De resultat man kommit till 
synas ge vid handen, att arbetsför
mågan hos samma person, så snart 
det gäller tankearbete och inte bara 
rutin, är mycket varierande med 
ett regelbundet stigande och fallan
de. 

Med hänsyn till dagens olika ti
der äro vi i vår bästa arbetsform 
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vid åttatiden på morgonen. Kapa
citeten sjunker sedan gradvis och i 
långsamt tempo till kl. 1 e. m. men 
därefter rätt hastigt. På aftonen 
inträder ofta en ny men kortvarig 
kraftperiod, vilken det stigande 
ömnbehovet gör slut på vid 10-ti-

den eller något senare. 
När vi ha ett besvärligt arbete, 

som ligger och väntar, är det bästa 
vi kunna göra att resolut taga det 
under behandling genast på morgo
nen, då vår arbetsförmåga är som 
störst. Det blir, ju längre dagen 
lider, allt mödosammare att bemästra 
en svår uppgift och vetskapen att 
den ligger väntande verkar för öv
rigt i hög grad irriterande och an
tagligen även kraftförtärande. 

Av veckans olika dagar synes 
onsdagen vara den bästa med en 
kulmination av arbetskraften. Om 
man betecknar onsdagen® kapacitet 
med 100, så når man på torsdagen 
endast till 96, på fredagen till 88 
och på lördagen, den sämsta av da
garne, till 87. Påföljande dag, sön
dag, är man åter i uppgående och 
når till 89, på måndagen till 91 och 
på tisdagen till 97. Tisdag, onsdag 
och torsdag äro sålunda de egentli
ga "kraftdagar ne". 
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1Prin$e$$an oel) 
plymen. 

Det fanns en gång i ett litet land 
en ännu mindre prinsessa. Men ef
tersom landet var så. litet tycktes 
prinsessan så stor, och allt folket såg 
och beundrade henne. Kanske var 
hon även beundransvärd, men på 
detta tänkte hon åtminstone icke 
själv. Ty hon var endast ett glatt 
barn, som ofta hade mycket tråkigt. 
Men därom visste undersåtarne in
genting; de trodde att en prinsessas 
lott ifråga om lycksalighet var näst 
änglarnas. Och denna tro strålade 
också ur deras ögon, när de ute och 
alldeles på nära håll fingo se denna 
slottets klenod. Hon tycktes dem va
ra det fullkomligaste de någonsill 
skådat. Och de kunde berätta allt 
om henne efteråt: att hon hade gått 
och hur hon gått, att hon lett och 
hur hon lett, — och det var mycket 
märkvärdigt alltsammans. Kanske 

hade de inbillat sig att en prinsessa 
var av annan materie än andra män
niskor och med helt andra egenska

per än dem! 
Men det fanns en hel del gott folk, 

som mest betraktade prinsessans klä
der. Och det var så sällsamt med 
detta, att när de en gång väl betrak
tat dem, så kunde de sedan icke läm
na deras tankar. De talade om dem, 
de drömde om dem och fingo ingeu 
levande ro för dem, förrän de skaf

fat sig likadana. 
Prinsessan, som icke klädde sig 

själv, och sålunda var utan skuld till 
all denna folkets oro, kunde icke nog 
förvåna sig över att alla fruntimmer 
hade precis samma smak som hennes 
hovsömmerska. Gick hon i blått bar 
hennes trogna undersåtar också blått, 
hade hon en volang gick hela stadeu 
plötsligt i volang, satte hennes upp
finningsrika sömmerska två knappar 
i ryggen blevo alla damer i riket i 
samma stund övertygade om att varje 
dräkt var oanvändbar, som icke hade 
två knappar bak. 

Sällan har man sett make* till 
större enighet — åtminstone i kvin
novärlden. 

En dag var prinsessan ute oeti 
provgick en ny hatt med en stor va
jande strutsplym i. Det blåste myc
ket hårt, och de uppvaktande damer
na hade all möda för att skydda sin 
värdighet och sina näsor. Prinses
san, som hade sin värdighet ändå 
även om hon fick röd näsa, var den 
enda som var obekymrad. Hon ville 
nödvändigt gå i den värsta blåsten, 
ty hon var endast aderton år. De 
vackra fjädrarna genomblåstes ända 
in till dunet, stodo än si och än så, 
flaxande åt alla håll som tänkte de 
begiva sig på flykt. Och hur prin
sessan vände sig än mot och än med 
den hårda vinden bröts plötsligt den 
fina plymen av och föll som en driva 
av dun över axeln. Prinsessan bara 
skrattade. Och hovdamerna skratta
de också, men elakt, ty nu tyckte de 
att prinsessan fått sitt straff för de
ras röda näsor. 

Hon såg nämligen ganska lustig 
ut nu, den lilla prinsessan med håret 
åt alla väderstreck och den stora 
granna plymen över axeln. Men en 
prinsessa är prinsessa ändå, och så
dan gick hon genom hela staden. 

Folket tittade på henne, ty folket 
tittar ju alltid på en prinsessa, och 
isynnerhet damerna tittade mycket 
noga och tankfullt på prinsessans 
plym. 

Några dagar senare tog prinsessan 
en promenad i vagn genom staden. 
Det var en mycket vacker otfh lugn 
dag, och prinsessan satt så rosig och 
söt i sin allra nyaste lilla hatt. Den 
med plymen hade hon glömt för län
ge sedan. 

Men staden hade icke glömt. Ty 
vart hon blickade såg hon damerna 
komma med stora vita och, svarta 
plymer släpande över sina axlar. De 
verkade allesammans .som om de 
kommit direkt ur en orkan. Voro 
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ring i sitt sinne. Men till och med 
sedan hon blivit lugnare, var bitter
heten kvar. Hon reste sig beslut
samt och gick bort och läste på tid
tabellen, isom hängde. på väggen. 
Hon kunde först komma i väg kl. 
10,5 på aftonen. Nära sju timmars 
väntan! Emellertid hade hon ingen 
lust artt åter bege sig in i staden; 
det skulle hava förekommit henne 
såsom ett fullständigt återtåg. Hon 
ville vänta på stationen. 

En staitionskarl närmade sig hen
ne och betraktade henne nyfiket. 
Hon gav honom genast fem lire och 
kände sig mindre rädd. Hon för
sökte ordna sin plan. Först och 
främst måste hon telegrafera till 
Ferrante — och vid denna tanke 
steg blodet henne till huvudet — 
vad skulle väl han säga., när han 
fick veta, att hon va.r så oangelägen 
och så tankspridd att hon kunnat 
komma för sent till tåget? Vad 
skulle han säga? Vad iskulle han 
säga? 

Slutligen, efter mycket sökande, 
fick hon reda på telegrafstationen, 
men då visste hon icke, vart hon 
iskulle adressera telegrammet. Hon 

kände sig så förödmjukad och iså 
upprörd över sig själv och ödet och 
slutade inred att riva sönder blan
ketterna, utan att det lyckats henne 
att få ihop något. Slutligen bestäm
de hon sig. för att adressera telegra-
met till Roms järnvägsstation och 
telegraferade nu, litet obestämt, att 
det var henne omöjligt att resa förr
än med 10,45-tåget utan att angiva, 
varför det var henne omöjligt. Hon 
slutade med ett ödmjukt: förlåt 
mig. Detta hade hon tillfogat, e-
medan hon icke kunide låta bli att 
tänka på Ferrantes känslor, då ban 
på bangården i stället för henne 
själv endast fann telegrammet. 

Ah, dessa sju timmar! Den ble
ka, svarttkläddai damen med1 den 
långsamma, något trötta gången 
•blev sedd överallt på stationen den 
där eftermiddagen. Än stod hon 
utanför bokhandlarens fönster, än i 
det istora rum, där bagaget utläm
nas. Än promenerade bon fram och 
tillbaka, än stannade hon och blädd
rade tankspritt i en bok eller en il
lustrerad tidning. Till och med 
utanför .Stationen promenerade hon 
emellanåt fram och tillbaka och 

kom alla, som mötte henne, att vän
da sig om utan att hon själv lade 
märke till någonting. 

Under sista timmen överfölls hon 
av en förfärlig trötthet. Hon slog 
sig ner i ett hörn av väntsalen, tyst 
och orörlig, och stirrade på gaslå
gan, isom fladdrade fram och tillba
ka. Så förblev hon till dess stations-
karlen kom fram till henne och be
rättade att tåget nu skulle gå — så 
överbevisaid hade hon så småningom 
blivit om att det icke tjänade till 
någonting att resa, att Ferrante icke 
längre älskade henne och att allt 
var förbi. 

Hela natten med sina otaliga, en
formiga uppehåll tillbragte hon i 
ett tillstånd av yrvakenhet, (avbru
tet av korta stunder av medvetslös
het. Hon var ensam i kupén och 
darrade av köld trots pälsar och res-
schalar. 

Solen steg upp över den allvarli
ga romerska caimpagnan. Donna 
Grazia hade slumrat in, oc.h det var 
först vidi ångvisislans för tredje 
gången upprepade signal, då tåget 
nådde Rom., som hon åter kom till 
medvetande. Hon kände sig till 

mods ungefär som om hon vaknat 
upp från en elak dröm. Solen kas
tade sitt sken på husen, dimman 
skingrades, och hon kände sig omgi
ven av en atmosfär av värme, ljus 
och lycka, då hön, i samma stund 
hon lämnade järnvägskupén, lade 
sin hand i Ferrantes, som skälvde 
av rörelse. De betraktade varandra 
länge och avlägsnade sig tillsam
mans, obemärkta av hopen. 

—* Äntligen är du då här ..., vis
kade han, i det han sökte behärska 
sin rörelse. 

— Trodde du då att jag icke 
skulle komma? frågade hon med en 
forskande blick, under det hon stan
nade ett ögonblick. 

— Ja, det gjorde jag, svarade 
han och såg ned, medan han med 
dessa ord förrådde alla de isjälskval 
han utstått under dessa väntans 
timmar. 

— Förlåt mig! bad hon ödmjukt, 
— Du får icke säga så: du har 

rätt att taga ditt givna ord tillba
ka, svarade han fast, medan han 
såg bort för att hon icke skulle se 
huru stor ansträngning denna fast
het kostade honom. 

Hon svarade icke. Kunde hon 
väl säga honom att den verkliga or
saken icke hade varit en våldsam 
strid, ett vacklande, som kunde ha
va sönderbrutit deras kärlekslycka? 
Kunde hört säga honom att det i 
grund och botten blott var förlus
ten av fem minuter, använda till 
att binda ett flor för ansiktet eller 
att leta efter en bok, isom orsakat 
att hon kommit för sent till tåget? 
Denna rättframma förklaring tyck
tas henne så narraktig och så dum 
att hon icke vågade kiommia fram 
med den. Hon tillät därför av feg
het att detta bittra missförstånd, 
denna beklagansvärda känsla av 
misstro kom att slå rot i Ferrantes 
sinne. 

De hade nu kommit till platsen 
utanför stationen. 

— Vart skola vi gå? frågade hon. 
— Jag vet icke, svarade Ferrante 

obestämt. V.i skulle ju ha rest i 
gar kväll. I natt har jag icke varit 
hemma — jag har varit så orolig . . . 

— När går nästa tåg till Flo
renz? frågade hon kort. 

— Klockan halv elva — om tre 
timmar. 

de önska-

J ^ I f t  
teÖBSSÖNS 

'/en/ 

:'£EDEIVMTAwStA niÖLET 
HALM STAD == 

fl:o 31. 5:te årg. 

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

tvättas med 

Gummans 
FLINGOR 

Fikribrter L-i UEMT1 & Cl, Btefer» 

2 Augusti 1925. 

Annonspris: Textsida 25 öre pr mm. 

» sista sidan 20 öre pr mm. 

Längre annonsering rabatt. 

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

Redaktion och expedition: Magasinsgatan 12, Göteborg. Tel. 18070. 

Prenumerationspris : 
Helår Kr. 6: —. >/2 år Kr. 3: 50. Vt år Kr. 2: —. 

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

de då alldeles tokiga! tänkte prin 

ses s an. Och slutligen brast hon i 
skratt, så lustigt tyckte hon det hela 
var. 

Tänk om hon hade vetat att det 
var hennes skull! 

Och tänk om damerna hade anat 
vad prinsessan tänkte! 

Gilette. 

BREVLÅDA. 
•/. IF. "Märket" är f. n. utom

lands, men väntas återkomma i sep. 
töm ber. Red. lovar att även Edra 
blommor skall pryda välkomstor
det. 

M. II. De sända provnumren. 
som ju givetvis äro kostnadfria. av
se endast att för eventuell prenume
ration giva en föreställning om tid
ningens halt och innehåll. Detta 
förklaringen till att de upphörde. 
Saken är emellertid lätt avhjälpt. 
Ring 18070 och verkställ prenume
rationen så kominer tidningen regel
bundet varje söndag. Priset är en
dast 6 kronor pr helår. 

Många manuskriptinsändare. Den 
svåra värmen har hindrat gransk
ningen av veckans manuskript. Ba
rometern faller och svalare bättre ar-
betsväder synes vara i annalkande. 
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—• Tre timmar —- tre timmar. • • 

återtog Grazia. eftertänksamt. 
— Skall jag följa dig kem til 

mig .. . det finns ingen hemma • • -
Eller till ett hotell? ... Verbet fol)« 

var starkt understruket. . 
— Nej, nej... icke hem till 4«, 

svarade Grazia hastigt med än0
s 

i lösten. ^ ; 

— Till ett hotell då? — fr0=a 6 

han tåligt. 1 
_ Ja, men vi gå icke in i 

svarade hon, i det hon sag n 

liksom skamsen. 

— Continentale här strax mbllr 

på Piazza Margherita? Det ar i 

långt dit. 

Följda av stadsbudet, som har^ 

ras saker, anlände de oia 

där Ferrante med låg 106 • 
han anat till Grazias tan. s 
gärde två rum hos portieren. 

lågmält sporde denne, — ^ 
de dem intill varandra, j^e 
skyndade sig att svara a 

var nödvändigt. (ports.) 

Säkerhetsfrågan visar ingen ten
dens till snabb utveckling och lös
ning. Även Frankrike, under vars 
behandling den just nu befinnner 
sig, tar sig. liksom Tyskland nyss, 
rundlig betänketid. Dess svar kan 
väntas först om några veckor. Un-

ider tiden utbyter man på franskt 
och engelskt håll sina tankar i ären
det. En viss oöverensstämmelse ger 
sig tillkänna. Frankrike kan eller 
vill icke komma bort från sin fruk
tan för ett hämndgirigt Tyskland, 
sin misstro till dess fredliga försäk
ringar, och det önskar därför att 
säkerhetsavtalet" skall innehålla alla 
tänkbara, skyddsbestämmelser. Den 
engelska ståndpunkten är att man 
äntligen bör försöka att komma pa 
fredlig fot med Tyskland genom 
att visa. det tillit och tro på dess 
goda vilja. 

Hurudan stämningen i Tyskland 
verkligen är mot Frankrike nu efter 
nära sju åris fred undandrager sig 
varje säkert bedömande. Tyskarne 
äro icke mera än människor och 
vilken besegrad, i beroende hållen 
nation skulle icke, även med de 
största offer, vilja återerövra sin 
plats i solen och avkasta den tyng
ande börda som en godtyckligt till
tagen svindlande krigsskuld är? 

Man vet icke hur pass mycket 
sanning som. kan ligga i de stäm-
singsbitar från Ruhr som därvaran-
de engelska korrespondenter sända 
8uia tidningar. De skildra det hat, 
som utgör innersta kärnan i den 
glädje, ined vilken Ruhrbefolkning-
ea ser de franska trupperna axla sin 
tinga packning och bryta upp för 
transport till Frankrike och däri
från vidare till Marocko och ett 
ovisst öde. — Sådana istämningssa-
kw behöva ju icke vara sanningsord, 

de ha dock sannolikheten för 
Det tyska folket bidar sin tid 

så som. varje annat slaget och mal-
häterat folk skulle göra. 

Frankrike bar händerna fulla med 
'älttåget i Marocko. Efter de senas-

dagarnas segerbulletiner komma 
"ödelanden, att Abdel-Krims reträtt 
redan bytts i en ny offensiv. —-

arockokriget har ingen god press 
Amerika,. — Ett nytt penningslu-

slagsmål, säger man misslynt, 

innan Frankrike ens börjat avbetala 
den väldiga skulden från världskri
get. — För att lugna U. S. A. sän
der franska regeringen i dagarne en 
delegation till Washington för att 
ordna upp denna iskuld. 

Den engelska kolgruvekonflikten 
ter sig, när detta på fredags morgon 
skrives mycket hotfull. Avtalstiden 
utgår den 31 juli och en öppen bryt
ning synes sannolik. Allmänheten 
har icke förrän de senaste dagarne 
räknat med en så fruktansvärd even
tualitet, men nu springer faran dess 
klarare i ögonen. Man ber i kyrkor
na om att denna riksolycka skall 
kunna avvärjas. 

Konflikten är utomordentligt svår
löst. Kolindustrien går faktiskt med 
förlust och måste för att kunna hål
las igång reducera sina omkostnader. 
Arbetsgivarne föreslå längre arbets
tid eller sänkta löner. Arbetarne 
vilja icke diskutera arbetstiden och 
deras löner synas redan nu så låga, 
att en sänkning är otänkbar. 

Vid en eventuell brytning torde 
gruvarbetarne kunna påräkna verk
samt stöd av järnvägsmanna- och 
transportarbetareförbunden. 

Oväder. 

FRÅN KVINNÖVÄRLDEN. 

Enligt meddelande har k. m:t med
givit, att den omständigheten att 
Elsa Maria Holmer från Norra Rö-
rumis församling är kvinna icke må 
utgöra, hinder för henne att. söka och 
inneha med organist- och kyrko-
sångarbefattningar förenade klockar-
tjänster inom Lunds och Göteborgs 

stift. 

Madame Katherine Tingley har 
äntligen vunnit upprättelse för en 
mot henne riktad smädlig artikel i 
"California Veckoblad" vilken arti
kel också delvis återgivits av den 
svenska pressen. Veckobladet har nu 
gjort offentlig avbön för artikeln 
och erkänt, att den varit "ärekrän

kande och missledande". 

En intensiv morgonhetta från en 
intensiv morgonsol. 

På den ljusa himlen framväxa he
la kädjor och bankar av sommar
moln —• ett fästligt lysande fjäll-
landskap med vita, skära, gula och 
rosafärgade bergtoppar, vilkas luf
tiga massiv tyckas flyta fram 
som visioner över rymdens djup
blå ocean. Längre bort är him
len klar, ljust blå och ogrumlad som 
ett barns öga. 

En stund senare är det som kväll-
ning över molnfjällen. Allt mörk
nar, blånar, blir konturlöst, flyter 
in vartannat till en kompakt vägg. 
Endast långt därborta skiner solen 
från en klar himmel över en klar 

nejd. 
Väggen växer och växer och spän

ner slutligen en tung åskblå bank 
över halva himmelskupolens horisont. 
Den delar liksom jorden i tvenne 
världar: en värld av dyster natt och 
spänning, en annan av leende sol 
över gröna ängder och gula sädes

fält. 
Allt är stilla, kvävande hett. Icke 

ett blad röres. Hela naturen tycks 
andlöst vänta på någonting. 

Så börjar det liksom vissla ur 
molnväggen. Den står so.m en blå
svart ondska, bristfärdig av den vre
dens orkan den gömmer. 

Och plötsligt tycks innehållet ha. 
sluppit ut. Det visslar oöh viner. 
Ur åkrar, från landsvägen uppvirvla 
skyhöga dammspiraler som upprätta 
rusa framåt. Säden lägger sig, trä-
Gen krökas, skaka som luggade av 
en våldsam hand. Det tjuter och 
viner över hela landskapet. Solen 
slocknar, en obeskrivlig färg oxide
rar himmel och jord. 

Himlen går till anfall. 
En blixt ränner en trådsmal guld

strimma i det mörka blå. Ett brak 
som om molnväggen rämnat och hela 
himlen tänkte störta ned över jor
den. Sädesfälten bölja som upprör
da hav, stormslitna träd slunga ut 
hela knippen av metallhårda löv. 

I London med Wembley som .sam
lingsplats har i dagarne hållits en 
kvinnlig konferens med representan
ter för vetenskap, industri och han
del. Öppningsanförandet hölls av 
hertiginnan av York, varefter följde 
tal och föredrag aiv en rad bemärkta 
kvinnor, lady Rhonddla, lady Astor, 
miss Margaret Bondfield m. fl. Bland 
talarne var även fröken Kerstin 

Hessel gren. 

Dansk K vindesamfund har vid sitt 
nyligen hållna årsmöte uttalat ett 
beklagande över att de prästerliga 
tjänsterna ännu icke öppnats for 

kvinnor. 

Stormen stryker med oerhörd präss 
tätt utefter marken som ville den 
sopa allt med sig — förinta — för
öda — utjämna hela jordens yta. 

Ögonblicken äro kritiska. En na
turkatastrof, vars make ingen sett. 
synes oundviklig. Himel, jord, or
kan, allt tycks i nästa sekund sko
la braka ihop till' ett koas. 

Men i ett slag upphör stormen 
att vina. Det blir nästan lugnt. Ett 
rägn av sneda silverpilar borrar sig 
in i jorden. 

Och jorden dricker, njuter under 
bävan, under hugg och slag. Med 
döden över huvudet anammar den gi
ngt livet. För den är ögonblicket 
en stor fäst. Men en fäst som lik
nar en förödelse. Fälten ligga som 
slagna utefter marken, ur rågsky
larna piskas axen som i ett trösk
verk, och frukten faller i skäppor 
omogen från träden. 

Ännu några, ögonblick och hela 
himlen är som i ett trollslag klar
nad. Ett ljust moln stänker några 
lätta sommardroppar. Hundarna 
krypa fram ur sina kojor och män
niskorna lämna sina hus. Fönster 
och dörrar öppnas ånyo på vid ga
vel. A, vilken luft! Vilken njut
ning att bara andas i denna äntligen 
av ett rägn uppfriskade natur. 

Men vart tog vädret vägen? Är 
faran verkligen förbi? Eller drog 
himlen endast tillbaka sina trupper 
för att sätta in dem, förstärkta, på 
annan front? 

Vi äro ju plötsligt komna in så
som i en cirkel av oväder. Hotet 
jagar runt omkring. Slungar ut en 
dödande blixt här, vräker en båt i 
djupet där, mäjar ned ett hus som 
ett rö på en plats, öser ut ett förö
dande skyfall på en annan. Ingen 
vet, varifrån vädret kommer eller 
vart det far. 

Men den vackra månadslånga sol
skenstiden är förbi. 

Himlen har gått till anfall. 

fiian oel) kvinna skapade 
l)an dem. 
ett etyckc psykologi. 

När man läser två varandra så 
diametralt motsatta manliga artiklar 
som "Har kvinnan kattnatur?' och 

Tora Ramm. 

Rar ocb Där. 
"Apstriden" i staden Dayton i U. 

S. A. är rätt myöket på folks läp
par. Man tyçks i allmänhet upp
fatta den som en tvekamp mellan 
vetenskapen och kristendomen, var
vid den sistnämnda skulle dragit det 

kortaste strået. 

Striden har emellertid haft ett 

annat föremål. 
Den har gällt öm iskölstadgan för 

staten Tennessee skall efterlevas 
eller icke. De amerikanska skolor
na ha ju icke religionsundervisning, 
men staden Daytons kristna föräld
rar ha antagligen i hemmet gjort 
sina barn förtrogna, med bibeln och 
dess skapelsehistoria. Så göras sam
ma barn i skolan — i strid mot 
skolstadgan! — underkunniga om 
utvecklingslärans teorier med dess 

antagande om människans nedstam-
ning från apan. 

Här ligger knutpunkten! Hemmet 
lär barnen, att deras nrfäder varit 
människor, i vilka Gud inblåste en 
levande ande, och läraren Scope för
kunnar att dessa deras urfäder, lud
na och fyrhändiga, på ett föga re
spektingivande sätt klättrat omkring 
bland skogens träd och då och då 
med svansen kring en gren roat sig 
med en uppsluppen gungning. 

En brand kastas in i barnens sin
nen. Vem har rätt, föräldrarne eller 
Mr Scope? Vem ljuger, bibeln eller 
läroboken? Är människan fortfa
rande ingenting annat än en apa, 
som tappat bort sin svans? 

Det är onödigt att bry barnens 
hjärna med dessa frågor. De höra 
till en senare ålder. De ha icke 
häller visat, sig farliga, för kristen

domen. 

"Min ursäkt till kvinnorna" för någ
ra nummer sedan i denna, tidning 
framställer sig åter den gamla frå
gan om den kvinnliga naturen och 
begåvningen verkligen på ett så av
görande sätt skilja sig från den man
liga naturen och begåvningen, att 
man icke kan tala om en enhetlig 
mänsklig typ utan måste räkna med 
en verklig tudelning, en manlig och 
en kvinnlig människotyp. 

Äro de i så fall likvärdiga? El
ler är den ena värdefullare än den 
andra. Och om det existerar en 
olikhet dem emellan, är den då rotad 
i själva deras väsende eller har den 
sin grund i tillfälliga övergående 
förhållanden? 

Dessa frågor äro av tämligen nytt 
datum. När man tidigare studerat 
det mänskliga själslivet har detta 
studium utan vidare och liksom 
självfallet begränsats till det manli
ga själslivet. Det kvinnliga själs
livet blev ett problem av mera all
mänt intresse först vid kvinnoeman
cipationens framträdande. 

Vad man ansåg angelägnast att 
få klarlagt var om kvinnans intel
ligens kunde mäta sag med mannens. 
Svaret som gavs utan minsta tve
kan eller dröjsmål var nekande. 

Ett påstående bör emellertid ock
så bevisas. I detta fall sökte man 
av lätt insedda skäl beviset i män
niskohjärnan. En väsentlig skill
nad där till förmån för mannen, en 
finare, underfundigare byggd hjär
na och hans överlägsenhet skulle 
på ett glänsande sätt vara styrkt-

Vetenskapen har emellertid icke 
kunnat påvisa någon kvalitativ 
skillnad mellan de båda hjärnorna. 
Den enda olikhet man funnit är, 
att den kvinnliga, hjärnan är den 
mindre, den lättare.. Detta svarar 
dock endast mot kvinnans mindre 
kroppsstorlek och vikt. 

Det bevis vetenskapen icke kunde 
lämna gavs emellertid till övermått 
av — livet! 

Livet visade på ett ovedersägligt 
sätt. att kvinnan var intellektuellt 
underlägsen mannen. För varje 
manlig intelligensgrad syntes den 
motsvarande kvinnliga ligga ett 
trappsteg lägre. Som författare, 
målare, skulptör, kompositör, upp
finnare och vetenskaplig forskare 
nådde de främsta, kvinnorna aldrig 
så högt som de yppersta manliga 
begåvningarne. 

Men plötsligt stod man inför nå
got gåtfullt. 

Varför frågade man sig är denna 
kvinnliga underlägsenhet icke kon
stant, genom.pående? 

Hur kan man t. ex. förklara att 
det finns verksamhetsfält där ta
lang och intelligens fälla utslaget 
och där kvinnorna, som absolut jäm
bördiga framgångsrikt upptagit täv
lan med män. nämligen på teaterns, 
sångens, musikutövningens, dansens 
och undervisningens områden:' 

Den förklaring till kvinnornas in
tellektuella underlägsenhet. vilken 
man på kvinnosakshåll försökt, går 
som bekant ut på att kvinnorna ge
nom sin ogynnsamma ställning i li
vet hållits tillbaka i sin utveckling, 

av omständigheterna handicapais i 
sitt arbete. 

Detta påstående torde innehålla 
någon sanning men icke på långt 
när hela sanningen. Det har icke 
varit uteslutande omständigheterna, 
som bundit blysulor vid kvinnornas 
fötter. Det är kvinnorna själva 
som gjort det. 

Den kände schweiziske psykolo
gen professor Charles Baudouin gör 
sig till tolk för denna åsikt. T ett 
alldeles nyutkommet arbete "Mak
ten i vår siäl", vågar han det från 
manligt håll visst aldrig förr hörda 
djärva påståendet, att kvinnan i 
intellektuellt hänseende är av na
turen rikare utrustad än mannen. 
Men, tillägger han. hon förmår icke 
göra så mycket av sina gåvor som 
wannen av sina. Hon saknar näm
ligen hans kamplust och arbetsför
måga. 

Om man i ljuset av den nyare 
psvkolooien undersöker detta sist
nämnda påstående finner man det 
på ett intressant sätt belyst och, så 
vitt saken kan bedömas, även 
styrkt. 

Att lämna en uttömmande redo
görelse härför skulle taga ett otal 
tidningsspalter i anspråk. En sam
manfattning, återgivande de vikti-
gasta synpunkterna, må vara nog. 
Den fråga, det gäller rör människo
naturen, och den är sålunda utan 
vidare tillgänglig och fattbar för 
envar. En smula, ljus här och var 
c/h problemet skall ligga överskåd-
1'V-M 

Företrädarne för den nya psyko
logien äro icke alldeles ense om 
vilka, mänskliga instinkter som äro 
de primära, de från vilka männis
kans tankar, känslor och handlingar 
ytterst leda sitt urprung. Några lia 
velat begränsa deras antal, andra 
vidga deras krets. Man har på yt-
terligtgående håll gjort gällande, 
att isexualinstinkten skulle vara den 
fundamentala mänskliga instinkten, 
människans urgrund. A andra si
dan har m'an med de i allmänhet 
som "primära" erkända jag-, sexu
al* och samhälls- eller hjordinstink-
terna velat jämställa även det 
religiösa behovet, fruktan och nyfi
kenheten (vetgirigheten). 

Dessa tvistefrågor äro emellertid 
av mindre vikt för den föreliggande 
frågan, olikheten mellan den man
liga och kvinnliga naturen samt 
därav betingade följder. 

Låt oss i stället dröja vid de tre 
'nyss nämnda primära drifterna, jag-
instinkten, sexualinstinkten och 
isamh äl Isinst inkten. 

Den energi, den drivkraft män
niskan förfogar över är icke av ute
slutande intellektuell och fysisk 
art utan hör ihop även med hennes 
instinkter, detta inom henne som 
vill och åstundar. Den energi, som 
sålunda står til'1 instinktlivets för
fogande. är till sin huvudsakliga del 
rörlig. Vi kunna fördela den jämt 
över de olika, instinktområdena men 
också koncentrera den där vi så 
önska eller där det blivit oss en 
vana att göra. det. Ofta influera 
de olika instinkterna på varandra, 
ofta samarbeta de, understundom 
draga de åt olika håll. 

Varje primär instinkt omfattar 

DRICK FR I MÄRKS THE 
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ett ofantligt komplex av yttringar. 
Jaginstinkten, omsorgen om det 

egna jaget, är s j ä lv be v ar el sei ns ti n k t 
men också individualitetsimstinkt. 
Inför livets bistra allvar, dess svå
righeter och faror, tidigare så oänd
ligt mycket större än nu, har män
niskan därför icke tänkt på flykt 
utan på kamp. Hon har mött li
vet modigt, hon har tappert sökt 
bemästra det genom personlig ut
veckling, genom en anspänn ing av 
hela sin kraft. .Tagin,stinkt en kan 
yttra sig -soem grov och hänsynslös 
själviskhet men också som en god 
och ärlig strävan att göra det bästa 
möjliga av sig själv, det mesta möj
liga av sin förmåga. Det är be
rättigat att eftersträva, framgång, 
•välstånd, berömmelse, makt, infly
tande och ledareskap, om de motiv 
som ligga bakom stå prövningen. 

Sexualinstink ten, f or tplantnings-
driften, .som har släktets fortbe
stånd till yttersta syftemål, fram
träder som den rena äktenskapliga 
kärleken, som erotik, lastbarhet, ko
ketteri, flirt o. s. v. Men den möter 
oss också i varje personligt, även 
platoniskt ömhetsförhållande, i kär
leken mellan föräldrar och barn, i 
vänskapen. Sexualinstinkten om
fattar jämväl mänsklighetens hela 
skapande instinkt och förmåga och 
kan anslutande sig till jag- och 
s amhällsinstinkten överföras till kon
stens, litteraturens, samhällsarbetets 
områden. 

Samhälls- eller hjordinstinkten är 
människans behov att ansluta sig 
till andra människor, hennes känsla 
av att äga krav på dem, att ha skyl
digheter mot dem. I vissa av sina 
yttringar kan den uppfattas som en 
samlad jaginstinkt med samhället 
eller någon annan samfällighet i 
jagets ställe. Samhälls- eller hjord
instinkten är verksam i fosterlands
kärleken, i lokalpatriotismen, i par
tiväsendet, i föreningslivet, i klass
organisationerna, i kärleken till näs
tan, i sällskaps- och nöjeslivet, i an
passningsförmågan, i härmnings-
driften, i det nyfikna intresset för 
andras angelägenheter, i skvallret 
o. s. v. 

Den flyktigaste eftertanke säger, 
att dessa drifter, jaginstinkten, 
sexualinstinkten och samhällsin-
stinkten icke kunna vara lika ut
vecklade, lika starka eller yttra sig 
på samma sätt hos mannen ooh hos 
kvinnan. Därtill ha deras liv ge
staltat sig allför olika. 

Livet har ställt de största kraven 
på mannens jaginstinkt och sam-
hällsinstinkt men på kvinnans sexu-
alinstinkt. 

Som familjeförsörjare har mannen 
kämpat sin och familjens kamp för 
tillvaron, som sam,hällsbyggare och 
saimhällsförsvarare samhällets. Även 
sexualinstinkten med dess tävlan 
och kamp om kvinnan har i stor 
utsträckning tillfört hans jag-in
stinkt ökaid energi. Den person
liga framgången har hägrat för ho
nom, äran har kallat honom, en 
värld har legat öppen för honom. 
Varje hans förmåga har dragits 
fram i ljuset, utvecklats, utnyttjats. 

Kvinnan återigen har som hustru 
levat skyddad, skyddad mot livet 
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men också avskuren från många av 
dess belärande, horisonten vidgande 
erfarenheter. Som skyddad har hon 
till en viss grad varit beroende, för
pliktigad till ett hänsynstagande 
till andra, som icke tillåtit den per
sonlighetens utveckling och fördjup
ning som följa med frihet och eget 
ansvar. 

Kvinnan har icke behövt arbeta 
och kämpa för bröd, ära och infly
tande. Allt detta har fallit henne 
till. Hon har som gift följt man
nens stånd och villkor. Hans fram
gång och rikedom ha också blivit 
hennes. Hans heder, hans ryktbar
het ha spritt glans även över hennes 
namn. Kärleken har banat henne 
väg i livet. Men kärleken har icke 
appellerat till hennes jag-instinkt 
utan till hennes sexualinstinkt. Den 
har av henne begärt icke en själv
ständig och stark karaktär utan 
undfallenhet, hängivenhet och offer
vilja., icke intelligens utan skönhet 
och behag, icke snilleverk och märk
liga gärningar utan omvårdnad om 
hem och familj. 

I sanning, inför detta förstår 
man, att professor Baudouin måste 
förgäves efterlysa kvinnornas kamp
lust och företagareanda, att livet 
ifråga om uppfinningar och upp
täckter, bragder och konstverk visar 
en underlägsenhet för kvinnans del. 
Man förstår dessa varandra diame
tralt motsatta manliga uppfattning
ar av kvinnorna som "kattor", 
"höns" och "änglar". Man förstår 
också varför kvinnans stora .segrar 
i verksamihetslivet utanför hemmet 
fallit på just de områden, där hen
nes kvinnliga tjuskraft, hennes mo
derlighet med manligt gillande fun
nit ett fritt utlopp, på teaterns, 
sångens, .musikutövningens, dansens, 
undervisningens områden. 

Utestängd från samhällsarbetet, 
där man icke påkallat hennes hjä.lp, 
har kvinnans samhällsinstinkt .lik
som hennes jag-intinkt förblivit out
vecklade, och den från båda dessa 
områden lösgjorda psykiska energi
en har koncentrerat sig kring sexu
alinstinkten i alla dess olika ytt
ringar. 

Att kärleken blivit det centrala 
i kvinnans liv, att hon på' sätt och 
vis kommit att stå utanför livskam-
oen och det direkta samhällsarbetet 
är ingenting hon behöver gräma, sig 
över. Betyder väl den personliga 
kampen för utkomsten även om den 
per välstånd, frihet och berömmelse, 
betyder väl ledamotskap av stads
fullmäktige och riksdag mera än att 
vara maka och mor, att vara lyck
lig i eget hem, att vara dess vårda
rinna och upprätthållare, att vara 
ungdomens fostrare och ledare, att 
som danaren av folkkaraktären ha 
mänsklighetens öde i sin hand? 

Nej, att kärleken blivit det cen
trala i kvinnans liv är ingen olycka, 
men väl att det skett på ett så okon
trollerat och — ofta — den höga 
känslan förvanskande och neddra-
ande sätt liksom att det skett med 
ett så blint undertryckande av öv
riga livsviktiga instinkter. 

Hedvig Berggren. 

Sin kärlek mannen har till bisak 
bara, 

Men iden är kvinnans allt. På land 
och våg 

Han har för livets skilda värv att 
svara, 

Han kyrkan har och Alexanderståg 
Förvärv och makt och ämbeten och 

fara 
Som fylla växelvis hans fria håg; 
Han har så mången uppgift — men 

som kvinna 
Har man blott en: att brinna och 

förbrinna. 
Lord Byron. 

Rummens utseende blir helt an

norlunda, sedan linoleummattorna. 

blivit fernissade. Vi utföra arbetet 

omsorgsfullt och billigt. "Linope

ters", Kungsportsplatsen 2. 

Det har aldrig funnits något par

ti eller någon sekt, i vilken ej de 

okunnigaste voro de häftigaste. 
A. Pope. 
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Önskar den modärne mannen 
gifta sig? 

En fråga av ännu större intresse 
för den yngre kvinnovärlden än det 

trassligt vordna självförsörjnings-

problemet är hur den modärne man

nen ställer sig till äktenskapet. 

Är och skall han vara lika villig 

som förfäderna att avstå från ung

karlslivet. Skall han ha tillräck

ligt mod, skall han vara tillräckligt 

osjälvisk och of fer villig att påtaga 

sig den omfattande försörjnings

plikt, den tunga arbetsbörda som 

följa med äktenskapet och ansvaret 

för en familj. Är det vederlag det 

nutida äktenskapet ger honom till

räckligt frestande för att övervinna 

hans betänkligheter? 

En manlig skribent en viss L. 

Cary har upptagit denna, fråga till 

behandling. 
Han inleder sin artikel med ett 

påstående: De flesta unga män ha 

ingen åstundan att gifta sig. 

Därefter skildrar han sitt eget 

fall: 
— Då jag var aderton eller nit

ton år inträffade något som med
förde en fullständig omvälvning .av 

min uppfattning av kärleken ooh 

äktenskapet. Det var ingen sorg

lig upplevelse. Den var tvärt om 

så rolig och uppfriskande, att jag 

ännu efter tjugo år har den i an

genämt minne. Jag gick till teatern 

och såg en kvick pjäs av en för

fattare, vars namn jag aldrig förr 

hade hört. Han hette Bernard 

Schaw och pjäsen var "Mannen och 

hans överman". 

Som var och en vet handlar nämn

da historia om en man, som inte 

ville gifta sig, och om en kvinna 

som ville det. John Tanner var en 

gentleman tmen han var också en 

man som visste vad han ville och 

som också hade tillräckligt mod och 

förstånd för att genomdriva sina 

önskningar. Ann Whitfield var en 

förtjusande kvinna men också hon 
var en kvinna, som visste vad hon 

ville och som tappert, skickligt och 

uthålligt kämpande för att ernå 

det. Denna kombination hos en 

kvinna var i -och för sig tillräckligt 

för att överraska ooh hänrycka mig. 
Jag bar känt vackra flickor 

men aldrig någon vacker flicka, 

som betraktade världen .som sin jakt

mark. Jag såg Ann öppet förfölja 

John genom tre akter från London 

genom Frankrike och in i Spanien. 

Jag såg hur John öppet flydde un
dan henne. Slutligen gav Ann spe

let förlorat. Hon sade till John att 

hon uppgav striden. Han älskade 

henne icke. Allt var slut. 
Det var ingen löjlig 'söeS. Den 

var gripande. Åsynen av denna 

tappra varelse, som förlorat i en 

hjärtats strid på liv och död fyllde 

mina ögon .med tårar. Jag kan än

nu höra hennes stämma, då hon 

gjorde sin bekännelse. Jag kommer 

också ihåg den kraft .och den snabb

het, med vilken John Tanner virv

lade runt och ropade: — Det är 

icke så — jag älskar dig! Och hur 

han tog henne i sina armar. Och 

hur hela salongen applåderade. 
Jag gick hem den kvällen med en 

känsla av .att livet aldrig mera 

skulle bli så färglöst, så högtidligt 

och tråkigt som det varit förut. För 

första gången förstod jag att män 

och kvinnor icke voro sådana som 

man lärt mig att se dem. 

Till mogen ålder hunna männis

kor tro gärna att 18—19 års pojkar 

äro gladlynta och sorglösa själar 

med ingenting .som tynger deras 

sinne. Det går inte så. Det ingår 

i en pojkes oskrivna lagbok, att han 

vid den åldern skall te sig sorglös. 

Men under denna mask döljer han 

sin oro för den honom tillfallande 

rollen av livets arvtagare. Vad 

han mest av allt åstundar är att 

bliva fullvuxen, att bli en verklig 

man, men han är alls icke säker på 

att detta skall lyckas honom. 

Vår pojkaktiga syn på den gam

maldags striden mellan könen va.r 

enkel. Kanske bör jag säga tarv

lig. Oförblomjimerat sagt trodde jag, 

att den bestod däri, a.tt mannen för

följde kvinnorna och att kvinnorna 

försökte att skydda sig eller att fly 

med hjälp av de bruk och sedvänjor 

som skapats till deras hjälp. 

Tack vare Mr Shaw började jag 

nu se saken mera humoristiskt. Jag 

hade sett unga män tappert försöka 

erövra vackra flickor. Jag hade 

själv tillhört deras skara. Nu, för 
första gången, såg jag något .som 

icke sprang lika tydligt i ögonen 
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—- jag såg unga flickor som gjorde 

sitt bästa för att väcka de unga lo
vande männens intresse. 

Jag var j-ust då icke förälskad i 

någon flicka. Och det fanns ingen 

flicka som var det minsta intresse

rad a.v mig. Jag betraktade det 

hela med det ironiska nöjet hos en 

man vara hjärta är absolut oberört. 

Jag kommer ihåg, att jag i en vän

krets, där vi med stort allvar dis

kuterade kärleken, förklarade att 

jag sannolikt aldrig skulle gifta mig. 

Majoriteten gav tillkänna att den 

för egen del 'omfattade samma åsikt. 

Yi kommo överens om att äkten

skapet var ett allvarligt misstag, 

kanske .det svåraste en man kunde 

begå, men det fanns dock en och 

annan som trodde, att ett giftermål 

ändå kunde försvars®, om man in-

ginge det i medelåldern, sedan man 

fått en bra inkomst och hunnit 

stadga sig. Jag medgav ätt kanske 

också jag skulle kunna tänka på 

giftermål, när jag hunnit medelål

dern d. v. s. en trettio år. 

Några veckor senare mötte jag en 

flicka. Inom några få månader vo

ro vi förlovade. Och när jag var 

tjugoett år var jag välbeställd äkta 

man. Jag hade inte önskat att gifta 

mig. Jag hade inte bytt åsikt i 

denna sak. Att vara gift betydde 

att avstå från det mesta av det jag 

förut satt värde på. Att vara gift 'be

tydde att draga försorg om två fast

än jag dittills idke varit i stånd att 

förtjäna vad jag behövt för eget be

hov. Varför ha.de jag gift -mig? 

Naturligtvis därför att jag blivit 

förälskad1 och att min ungdomliga 

visdom flugit sin kos. Och därför 

att jag hälire ville avstå från mina 

åsikter än från min älskade. 

Jag undrar hur många män som 

.skulle kunna berätta precis samma 

historia. För att få saken ytterli

gare betygad frågade jag fjorton 

män i rad om de verkligen längtat 

efter att kasta ankar i äktenskapets 

hamn och tretton av dem svarade 

nekande! 
Den genomsnittliga giftermålsål-

dern har blivit allt högre. Ett stän

digt större antal män, som icke kun-

nä gifta sig unga, befästas i sina 

ungkarlsvanor. Varför skulle de 

gifta sig? Varför skall de längta 

efter ett eget hem? Hemtrevnad 

vinnes icke självfallet i våra dagar 

genom ett giftermål. Ungkarlen 

har det i vår tid faktiskt bekvämare 

än sin gifte medbroder, han bor 

bättre, äter bättre .och blir bättre 

uppassad och betjänad. 

Det finns män, som. då de speku

lera över livets framkomstmöjlighe

ter, hålla för troligt, att den dag 

skall komma, då flertalet män skola 

neka att gifta sig. Jag delar icke 

denna tro. Det finns en .djupt ro

tad instinkt hos mannen vilken in

talar honom att gifta sig och bilda 

familj och denna instinkt skall fort

farande intala honom att gifta sig 

hur .svårt och mödosamt det än må 

bli att försörja en familj. Man 

måste också räkna med en liknande 
instinkt hos kvinnan för vilken äk 
tenjska.pet betyder mycket mera ^ 

alltid har betytt mera än vad' det 
gör för mannen. 

X andraklass 
kupé. 

Ragna Peters historia i förra num

ret bestyrker min gamla 'uppfatt

ning, att ensamma kvinnliga resenä

rer icke äro gärna sedda i andra-

klasskupéerna, vilka våra herrar 

betrakta som sin egen fridlysta 

mark. Men världsutvecklingen sy
nes gå i den riktningen, att ensam

ma damer i allt större utsträckning 

kunna kosta på sig iden verkligt 

stora trevnaden av andraklassbil-

jetter. 

Emellertid få de nog ofta känna, 

att den manliga atmosfären omkring 

dem icke är blid. 

En lustig historia i den vägen 

hörde jag härom dagen. Den be

rättande var en äldre dam med ett 

myckt känt och aktat namn. H<ir 

kunna vi kalla henne för fru li. 
Hon befann sig på resa från 

Stockholm till Göteborg. I Skövde 

fylldes den kupé hon förut ensam 

upptagit av unga herrar. De voro 

tydligen icke glada åt hennes när
varo. Då rökning icke var tillåten, 

kunde de icke använda den i vår 

tid rätt ineffektiva metoden att för 

söka röka ut henne. , - ' 
Men en ung man fann på råd. Han 

berättade en tämligen vågad histo

ria. De andra förstodo genast av

sikten och började draga den ena 

svåra historien efter den andra. 
Fru Y. satt och såg så frånva

rande och oberörd ut som möjl S > 

men kände sig naturligtvis obehan 

lig till mods. , 
Skulle hon ta till flykten? ® 

hon låta de unga herrarne be a a 

valplatsen? 
Under inga förhållanden! 
I detsamma kom konduktören ^ 

hon fick en glänsande idé. 
Upphävande ,sin stämma sade 

— Kan konduktören säga nug na 

vi äro i Alingsås? I 
Den tillfrågade nämnde tiden 

Fru Y. såg rådvill upp och 
— Var god och ropa så bog ^ ^ 

duktören någonsin kan, för J g 

nästan stendöv. |j 
Vilket konduktören gjorde, ^ 

efter han försvann. -

Men för t™ Y. « « ** 
tal! .art nöje »tt iakttaga den -

rat®a' 

väl icke 

l»g^»«Tiltorwi«ättan»W 
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Ceater. 
Lilla teaterns direktris fröken 

\Viran Rydkvisrt h.ar sin tur för sig. 
i sommaren under en rötmå-

jjsvärme, som gör ett teaterbesök 

I {jntastiskt otänkbart, öppnar hon 
^säsongen! Och se; det stadiga 

vädret slår om! Åskan går, rägnet 

strömmar, kvällen blir ohyggligt 

kall och när "'Den stackars Herman" 

ljar premiär, fyllas lilla, teatern till 

•sista plats a.v en publik, som ingén
ier högre begär än att få komma 

linder tak och bli road. Det blev 
,jea också. Det var nämligen ett ge-

uomroligt lustspel och än roligare 
gev det genom det friska humör 

joBi präglade spelet. Må fröken 

Bvdkvist nämnas först och närmast 

: -Jienne Sigvald Gunnarsson och Elov 

Verner. Även birollerna sköttes 

i förträffligt- Lilla teaterns start var 
lyckosam. Må fortsättningen bli 

början lik! 

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

Vem svarar för ordningen? 

U nder kommunalarbetar estre jken 

i Kalmar ha oroselement bland de 

strejkande ställt till svåra gatu-

oroligheter med anledning av att 

driften vid gasverket upprätthållits. 

Då händer .något otroligt. 

Län styrelsen, företrädd av lands-

sekreterare Lidman, och .magistra

ten, representerad av borgmästare 

Castsel förklara att de om gasverket, 

i strid mot ide strejkandes vilja, fort

sätter driften icke kunde svara för 
ordningens upprätthållande i staden. 

Dennas iskandallösa förklaring om 
oförmåga att fylla ett självklart a-

liggande bringar i åtanke ett annat 
fall, där pliktkänslan och manna
modet i stället kommo till uttryck. 

Det v.ar under storstrejken i Göte

borg, då en arbetareledare infann sig 

hos landshövding Lagerbring och 

mycket hövligt för övrigt förkla

rade, att han icke kunde svara för 
ordningen, om arbetsvilliga skulle 

tillåtas att gripa in i det nedlagda 

arbetet. 
Landshövdingen svarade: — Ni 

behöver inte bekymra er om ordning-

«n i staden. För 'den svarar jag! 
Myndigheterna i Kalmar synas 

kapabla att svara för ordningen en

dast när ingen oordning hotar. 

Skönhetsråd. 
"Den där råd följer är vis". 

Och vem vill icke vara vis! Jag 

har samlat något hundratal råd för 

halsans och skönhetens bevarande 
och ordnat dem kronologiskt-, d. v. s. 

med hänsyn till vad en människa 

dagligen bör iakttaga för att hålla 

sig frisk och skön efter medfödda 
resurser. 

Samlingen bildar ett ganska nätt 

album, som länge utgjort en mörk 

punkt i mitt samvete. Ty råden ha 
legat i det. närmaste obrukade. Jag 

lät tiden grassera hur den behagade. 

Men en dag såg jag i en tidning 

att en dam intervjuats därför att 
hon höll sig så evigt "ung. Och un

der intervjuen förråddas att hon an

vände S'ig ay alla de råd jag lät 

ligga obeaktade. De voro hennes 

Iduna-ä.pple. Hon beskrev med mi

nutiös nogrannhet hur hon åt därav, 

och intervjuaren lämnade henne 

fylld av häpnad och beundran. 

Jag tror icke att jag blir inter

vjuad. Morgonen av min första se

mesterdag steg jag emellertid upp 

klockan 7 för att genomgå den evigt 
ungas program. 

Det började med gymnastik för 
öppna fönster. Jag hade tre system 

att välja på och dessutom några 

handskrivna rörelser, som av samt

liga författare förklarats vara över

naturligt bra, Jag tog de överna
turliga först. Till det naturliga 

kommer man alltid. Det var rätt 

knogigt försäkrar jag. För den ena 

rörelsen fordras en byrå att sticka 

fötterna under, medan man i rak
lång ställning utför en del rätt 

strävsamma prestationer. Kanske 

var det frånvaron av en byrå, som 

kom mig att tycka att de voro i 

ovanligt hög grad påkostande. Men 

vad offrar man icke för den eviga 
ungdomens skull! Något annat o-

medelbart övernaturligt resultat 

vann jag dock ej än att bli genom
svett. Men även detta ha mina råd 

förutsett, i det de för denna eventu
alitet anbefalla en hastig avrivning, 
en torr pyjamas samt några minu

tens vila under en filt. 

Jag vet ej hur många gånger jag 

under gymnastikprogrammet måste 
upprepa denna manöver, men alltnog 

blev klockan halv 9. Här gällde 

det sannerligen att skynda sig! 

Badet gick av ga.mim.al vana. Men 

hur löjligt efterblivet är det icke 
att gå i kläderna omedelbart efter 

ett varmbad. Mina råd säga mig 

att det är en försyndelse mot krop

pen och en av orsakerna till för ti

dig ålderdom. . Badet har torkat ut 
huden och denna kräver därför att 

genom lämpliga, lena och mjuka cre-

mier eller oljor aterfa vad den för
lorat. Det blev ett styft arbete. 

Styvare än att bona ett golv. Men 
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skulle programmet göra någon nyt
ta måste det följas exakt. 

Jag blev litet flat. när jag kom in 

i våningen igen och såg att klockan 
hunnit bli över 10. innan den egent-
liga skönhetsbehandlingen ens bör

jat. Men jag skyllde på ovanan, 
bristen pa en byrå och värmen. 

Det måtte vara. något tryckfel i 
mina rad angående huvudmassagen. 

Det påstås att det hela undanstökas 

på 8 à 10 minuter samtidigt som den 
mest minutiösa behandling av varje 

i läck av huvudsvålen anbefalles. 
Mitt lilla vett förbindes icke med 

något stort huvud. Innan jag gnott 

igenom hela hårbottnen och sedan 
luggat igenom varje fläck för sig 

som man skall göra för att förvissa 

sig om att håret sitter fast, hade 
klockan hunnit fram till 10,45. 

Det börjar förefalla mig en smula 

besvärligt med alla dessa surrogat 
för Idunas äpple. Men ingen åter

vände nu! Alla agremanger för 

ansiktsvården fram! De äro icke få. 
En slags Crème för själva rengöring
en av huden. . Ingnidningar, lätt 

massage, avtorkning. Njr ingnid-

ning med en ny crème! 
Jag skiner som en neger och det 

av massagen hoptrasslade håret full-
ständigar likheten. Klockan 11.49 
har ett lätt lager av puder åter
skänkt mig europeiskt utseende, och 

klockan 12,30 äro två kammar av
brutna och håret dresserat in i en 

splitterny frisyr. 
Sedan återstå hals, armar, hän

der och naglar. Suckande griper 
jag mig an. Det är ju så roligt med 

evig ungdom, men vägen ti.ll den 

börjar förefalla mig en smula törn-

beströdd. 

Klockan 2,35 är jag äntligen fär

dig. Jag inbillar mig att jag för
yngrats 10 år, men inbillningen 

överlever icke en blick i spegeln. 
En annan blick på programmet 

säger mig att jag själv icke skall 
kunna överleva dess fullständiga 
genomförande. Ty ännu återstår 
otaliga råd, som, efter beräkning av 

den tid de redan genomgångna tagit, 
skola hålla mig i oavbruten syssel

sättning till framemot midnatt. 
Men ansträngningen gäller ju icke 

bara en dag, den gäller alla, utan 
rast och ro, utan uppehåll. Och 

jag ser framför mig ett perspektiv 

av dagar, varunder jag rastlöst från 

klockan 7 på morgonen til.l klockan 

12 på natten laborerar med gyni.na 

sitik, bad, salvor, avrivningar, crê-
mer, puder, massage, djupandning, 

rytmisk andning, ögonbebandling, 

cndulering, manicurering, diet, pro

menader och sömn på klockslag för 

att återkalla och kvarhalla min stän 

digt på flykt stadda ungdom. 

Och jag förstår att jag aldrig 

skall bli intervjuad för min eviga 

ungdoms skull. 
Om en månad tar nämligen mm 

semester slut. Och till dess skall 

av svält och överan-
jag rättroget skall 

jag rara död 
strängning om 

fullfölja det program, varur saften 
av Idunas äpple i små. små droppar 
prässas fram. 

Entweder — Oder! Jag väljer 

oder". I morgon. Iduna, notera 
mig som en avfällning i din svarta 
bok! 

Bagna Peters. 

Dur rekreerar 
man s»g? 

Det händer icke sällan, att per
soner nä» de efter semestern åter
inträda i arbetet känna sig ungefär 
lika. trötta, lika "nere" som förut. 

Vilan, rekreationen ha icke givit de 
nya krafter, den vitalitet man vän
tat. 

Varför? 
Icke alla arbetande människor ha 

behov av samma slags rekreation. 

De som haft ett icke egentligen 
ansträngande men enformigt och 
därför tröttande arbete behöva fram

för allt omväxling. Deras hjärna 
hungrar efter nya intryck, nytt men
talt stoff för tanken att syssla med. 
En resa är vad de behöva hälst un

der nya förhållanden, gärna en resa 
till utlandet, om språkännedomen 

och andra förhållanden tillåta det, 

eljes till grannländerna. 
Resor passa däremot icke för per

soner, som äro i verklig mening 

överansträngda, och vilkas nerver 

äro illa åtgångna. 
En resa från plats till plats stäl

ler icke små krav på krafterna. 

Från ett stillasittande liv ryckes man 

plötsligt ut i en rörlig, jäktad och 
ansträngande tillvaro. Man måste 
passa på tågtider, vistas i kvava ku 
péer, taga vara på tiden för att 
hinna se så m'ycket .som imöjl 
man är i rörelse från morgon till 

kväll på upphettade gator och vä
gar, man måste ha tankarna med 

sig på alla håll och kanter, man be

finner sig i oavbruten spänning. 
Man rycks ur sina vanor, sover 

där man icke ligger alldeles 

.man gör hemima och där 

därför blir mindre god. 

Man går till ett bord, som ofta är 

alltför rikligt och med en matsedel, 
vars läckerheter sätter ens matsmält 
ning på det hårdaste prov. Eller 
—• och detta är måhända icke så 

ovanligt på kvinnligt hall — man 
slarvar med maten, sparar in de 

ordentliga måltiderna och ersätter 
dem med konditoribesök eller också 

smusslar man med té och smörgåsar 

på hotellrummet. Detta betyder un

dernäring! 
Något som är oerhört pressande 

för nervsystemet är att resa i främ
mande länder, utan att känna språ

ket så pass att man något så när 

kan göra sig förstådd och själv för
stå. -Denna ansträngning existerar 
också, om än något reducerad, ifall 

man har ressällskap med någon 
språkkunnig. Att endast genom tolk 

kunna träda i förbindelse med ytter

världen. att på detta sätt bero av 
en annan, är tröttsamt, odrägligt och 
lägger sig för självständiga naturer 

hårt på nerverna. 
Vad här ovan nämnts som trött

ande och prässande för den av ar
bete överansträngde ter sig som och är 
för den av ett lätt men enformigt 
arbete endast uttråkade semesterfi

raren muntrande, uppfriskande och 
oförglömliga episoder. med vil

ka fantasien under kommande da-
road skall svssla. 

sangar 

så som 

sömnen 

gar 

Den som behöver vila skall söka 
sådan i en lugn miljö, där allt går 

in gilla behagliga gång och där till
fälle till isolering gives. Ensamhe
ten är styrkande för slitna nerver. 

Till sist en del allmänna råd till 
dem, som söka rekreation under 

semestern eller genom söndagsut

flykter. 
Gör klart för er vad ni behöver, 

omväxling eller lugn och vila. 

Skaffa er det! 
Fall icke för den frestelse som 

ligger i hotellens och pensionatens 

rikliga bord. Att överlasta magen 
ger ingen styrka. Håll er till den 

lättare maten. 
Undvik tillkrånglade rätter, vil

kas beskaffenhet ni icke kan bedöma. 
De bestå ofta av icke fullt friska 
rester", som man med någon .skarp 

sås och grann garnering söker göra 

frestande. 
Åt aldrig något, vars lukt tyder 

på, att det är en smula ankommet. 
Låt icke "härliga kvällar" förle 

da er att avkorta den tillräckliga 
nattsömn, utan vilken rekreation är 
otänkbar. Känner ni behov av en 

middagslur så tag den! 
Sol är nyttig men även här mås

te måtta iakttagas. Sök vid stark 
hetta skuggan, icke sol gasset. Skyd 
da nacken mot för skarp sol. Detta 

är av vikt. 
Tag motion under dagens svalare 

del. Vila under de varma middags-

timmarne. 
Akta er för en för häftig avkyl 

ning om ni är mycket upphettad 

Låt avkylningen gå i lugnt tempo 

Drick icke iskylda drycker. 

Buth Wester. 

Innan möblerna kunna tagas emot 
i den nya våningen, måste linoleum-

mattan vara pålagd. Vänd Eder där 
för redan nu till 'Linopeters 
Kungsportsplatsen 2, som har plat 

©ens största lager av nyheter. 

* 

Ju svagare frestelsen till synd är 

desto större är synden. 

E. de Pressensé. 

Chauffören. 
Av E I B A  B B E H M .  

Han kryssade fram sin bil över 

Stortorget. 
Det var redan skumt och under 

den druvblå himlen började staden 
tråla som en enda fästlig jätteillu-

mination. Ljusfloden från skylt
fönster och restaurationer kastade 

här och där ut mattor av vitt och 
rosa över gatorna, uppe på taken 
tändes och släcktes oupphörligt ljus-
reklamernas eldormar, ljus strålade 
mot ljus i en färgrik sammansätt-

oeh 

Namnsdags
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Kvinnornas Tidning 
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Grazia gick upp först med ned
böjt huvud. Vid dörren till hennes 
rum avlägsnade sig portieren. Hon 
klev stående och såg på 1 errante, 
S(>Iü hade lagt sin hand på låset. 

~~ Kom ihåg, klockan halv elva. 

kommer -och hämtar dig klockan 

V yttrade han kyligt. 
Därpå hälsade han och gick. 

II. 

Hon gick in i sitt ruim och stäng-

in sig. Hon kastade sig tungt 
1 stol, hon kände sig så medtagen. 

de 

Hon kände att hon varit hård och 

ovänlig emot Ferrante, och dock 

fann hon icke ömhet nog i sitt sinne 

för att kalla honom till sig och få 
honom att glömma all bitterhet och 

sorg. Det var så mycket folk om

kring dem överallt, på stationen, på 

Piazzan och på hotellet — obekanta 

människor, utan tvivel, men nyfik

na och påpassliga. 
Som hon satt där i sitt rum, som 

var litet och nätt dekorerat, men 

banalt liksom alla hotellrum, kände 

hon sitt hjärta bliva tyngre och 

tvngre vid tanken pa, huru hon be

handlat Ferrante. Hennes egen 

orättfärdighet inför den .stolte, mo
dige älskaren, som intet begärde, 

som icke beklagade sig och som sök

te att draga sig tillbaka, under det. 

aitt ha,ms hjärta säkerligen pinades 

och sammandrogs — denna orätt

färdighet syntes henne som en över

väldigande egoism, en kall kvinnas 

beräkning, som alltid sätter världen 

över kärleken. Uppbragt på sig 

själv, reste hon sig för att kalla, 

för att bedja Ferrante komma m 
till sig: hon skulle kasta sig til 

hans bröst och be honom om förlå

telse, säga honom, att endast han 

var god och rättfärdig. 
Men medan hon reste sig för att 

ringa på klockan, hörde hon röster 

i rummet bredvid. Hon stannade 
- hon var således icke ensam. Hon 

hade grannar till höger och vänster, 

vilka, liksom hon kunde höra deras 
röster, skulle kunna höra hennes 

och Ferrantes röster, när de talade 

med varandra om deras kärlek! Ah, 

vad det också var förargligt! Hon 
gick tillbaka till sin länstol och 

hoppades att de där människorna 

skulle gå sin väg. Men som hon 

satt och väntade gick tiden, och hon 

var så upptagen av sina tankar, att 

hon icke hörde förrän det för andra 

gången knackade pa hennes dörr. 

Det var Ferrante; men han korn icke 

in. 
— Skola vi gå? frågade hon små

leende. 
— Ja, svarade han, i det han för 

första gången kände och sag all den 

värme, som låg i detta leende. 
Hon lade sin arm i hans och lu

tade sig intill honom. Hon kunde 

icke yttra någonting, men det fanns 
i hennes ögon och i varje hennes 

rörelse så mycken kvinnlig ömhet, 
en så kärleksfull bön om förlåtelse, 

att han måste förstå henne. Två 

gånger stannade han i den halvmör
ka trappan för att betrakta henne, 
nästan som ville han för evigt fäs

ta blicken av henne i sitt minne. 
Var och en, som mötte dessa två 

på den klara höstmorgonen» mâ®te 
kunna se, att här gingo "tva lyckliga. 

De visste icke alls, vad sam försig
gick omkring dem: mekaniskt och 

liksom hulpna av minnet från tidi

gare resor, utförde de alla nödvän

diga formaliteter och stegö in i en 
kupé. Strax därpå ljöd stationisin-

pektorns pipa-, och tåget satte sig i 

rörelse. De voro allena. Gardiner
na voro neddragna nästan överallt. 

Endast genom ett par små rutor 

jåg man en flyktig glimt av land

skapet. Ferrante satt bredvid Grazia, 
med hennes hand i sin. Ingen av 

dem talade. Bägge voro de upp

fyllda av en innerlig glädje, som 

icke hade behov av att giva ,sig till
känna i ord. Varför skulle de ock 

så tala? Kände de icke bägge sam

ma fröjd vid varandras sida över 

att så där ila hän över den vid 

iträckta campagnan, långt, långt 
bort, dithän, där frihet och kärlek 

väntade dem. Blott dä och då, kind 
mot kind, närmade de tvenne ansik

tena sig för att betrakta det solbe
lysta landskapet, som likväl på 
långt när i skönhet icke kunde mäta. 

sig med den värld av ljus. och lycka, 

som inrymdes i deras hjärtan. 
De kände att nu var den stund 

kommen, som de i månader längtat 

efter, och det förekom dem som om 
vart enda ord skulle hava gjort till 

intet denna koncentrerade känsla av-
lycka. De voro fria, älskade var

andra., och ingen visste mer var de 

voro; själva hade de förlorat med
vetandet om omgivningen och voro 

fullständigt fördjupade i njutningen 
av deras lycka. Först då solen bör
jade gå ned över de poetiska, tos-

kanska campagnan, blandade sig 

helt naturligt i deras lycka en käns
la av vemod. Den grönskande slät

ten, de måleriska höjderna, de vita 

husen, den brusande floden och by

arnas kyrktorn blevo först röda, så 
violetta, så gråa, och till sist var 

allt insvept i denna hemlighetsfulla, 

melankoliska slöja, som vid solned

gången breder sig över jorden. 
Det tycktes nästan som om tåget 

gick långsammare, som om även det 

gripits av kraftlöshet. Ferrantes 

hand släppte Grazias. De sågo ut 
och märkte att de foro förbi en kyr
kogård, en liten, till hälften undan

skymd sockenkyrkogård med en fy
ra eller fem cypresser och ett par 

enkla, vita stenar. 
— De döda äro lyckliga, sa.de hon 

sakta, nästan som om hon talat till 

sig själv. 
— Vem vet! svarade Ferrante. 

Kanske älska de ännu. 
Grazia lutade sig tillbaka i ku

pén. Bägge tego en stund. Hon 

hade dragit ner floret för ansiktet 
och satt med nedböjt huvud. Han 
reste sig och såg ut åt den motsatta 
sidan. Strax därpå gick han tillba

ka och satte sig bredvid henne. 

— Grazia? 
— Ferrante? 

— Vad är det? 

— Ingenting, sade hon med en 

rörelse av handen. 

— Säg mig det 

bad han enträget. 

säg mig det, 
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ett ofantligt komplex av yttringar. 
Jaginstinkten, omsorgen om det 

egna jaget, är s j ä lv be v ar el sei ns ti n k t 
men också individualitetsimstinkt. 
Inför livets bistra allvar, dess svå
righeter och faror, tidigare så oänd
ligt mycket större än nu, har män
niskan därför icke tänkt på flykt 
utan på kamp. Hon har mött li
vet modigt, hon har tappert sökt 
bemästra det genom personlig ut
veckling, genom en anspänn ing av 
hela sin kraft. .Tagin,stinkt en kan 
yttra sig -soem grov och hänsynslös 
själviskhet men också som en god 
och ärlig strävan att göra det bästa 
möjliga av sig själv, det mesta möj
liga av sin förmåga. Det är be
rättigat att eftersträva, framgång, 
•välstånd, berömmelse, makt, infly
tande och ledareskap, om de motiv 
som ligga bakom stå prövningen. 

Sexualinstink ten, f or tplantnings-
driften, .som har släktets fortbe
stånd till yttersta syftemål, fram
träder som den rena äktenskapliga 
kärleken, som erotik, lastbarhet, ko
ketteri, flirt o. s. v. Men den möter 
oss också i varje personligt, även 
platoniskt ömhetsförhållande, i kär
leken mellan föräldrar och barn, i 
vänskapen. Sexualinstinkten om
fattar jämväl mänsklighetens hela 
skapande instinkt och förmåga och 
kan anslutande sig till jag- och 
s amhällsinstinkten överföras till kon
stens, litteraturens, samhällsarbetets 
områden. 

Samhälls- eller hjordinstinkten är 
människans behov att ansluta sig 
till andra människor, hennes känsla 
av att äga krav på dem, att ha skyl
digheter mot dem. I vissa av sina 
yttringar kan den uppfattas som en 
samlad jaginstinkt med samhället 
eller någon annan samfällighet i 
jagets ställe. Samhälls- eller hjord
instinkten är verksam i fosterlands
kärleken, i lokalpatriotismen, i par
tiväsendet, i föreningslivet, i klass
organisationerna, i kärleken till näs
tan, i sällskaps- och nöjeslivet, i an
passningsförmågan, i härmnings-
driften, i det nyfikna intresset för 
andras angelägenheter, i skvallret 
o. s. v. 

Den flyktigaste eftertanke säger, 
att dessa drifter, jaginstinkten, 
sexualinstinkten och samhällsin-
stinkten icke kunna vara lika ut
vecklade, lika starka eller yttra sig 
på samma sätt hos mannen ooh hos 
kvinnan. Därtill ha deras liv ge
staltat sig allför olika. 

Livet har ställt de största kraven 
på mannens jaginstinkt och sam-
hällsinstinkt men på kvinnans sexu-
alinstinkt. 

Som familjeförsörjare har mannen 
kämpat sin och familjens kamp för 
tillvaron, som sam,hällsbyggare och 
saimhällsförsvarare samhällets. Även 
sexualinstinkten med dess tävlan 
och kamp om kvinnan har i stor 
utsträckning tillfört hans jag-in
stinkt ökaid energi. Den person
liga framgången har hägrat för ho
nom, äran har kallat honom, en 
värld har legat öppen för honom. 
Varje hans förmåga har dragits 
fram i ljuset, utvecklats, utnyttjats. 

Kvinnan återigen har som hustru 
levat skyddad, skyddad mot livet 
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men också avskuren från många av 
dess belärande, horisonten vidgande 
erfarenheter. Som skyddad har hon 
till en viss grad varit beroende, för
pliktigad till ett hänsynstagande 
till andra, som icke tillåtit den per
sonlighetens utveckling och fördjup
ning som följa med frihet och eget 
ansvar. 

Kvinnan har icke behövt arbeta 
och kämpa för bröd, ära och infly
tande. Allt detta har fallit henne 
till. Hon har som gift följt man
nens stånd och villkor. Hans fram
gång och rikedom ha också blivit 
hennes. Hans heder, hans ryktbar
het ha spritt glans även över hennes 
namn. Kärleken har banat henne 
väg i livet. Men kärleken har icke 
appellerat till hennes jag-instinkt 
utan till hennes sexualinstinkt. Den 
har av henne begärt icke en själv
ständig och stark karaktär utan 
undfallenhet, hängivenhet och offer
vilja., icke intelligens utan skönhet 
och behag, icke snilleverk och märk
liga gärningar utan omvårdnad om 
hem och familj. 

I sanning, inför detta förstår 
man, att professor Baudouin måste 
förgäves efterlysa kvinnornas kamp
lust och företagareanda, att livet 
ifråga om uppfinningar och upp
täckter, bragder och konstverk visar 
en underlägsenhet för kvinnans del. 
Man förstår dessa varandra diame
tralt motsatta manliga uppfattning
ar av kvinnorna som "kattor", 
"höns" och "änglar". Man förstår 
också varför kvinnans stora .segrar 
i verksamihetslivet utanför hemmet 
fallit på just de områden, där hen
nes kvinnliga tjuskraft, hennes mo
derlighet med manligt gillande fun
nit ett fritt utlopp, på teaterns, 
sångens, .musikutövningens, dansens, 
undervisningens områden. 

Utestängd från samhällsarbetet, 
där man icke påkallat hennes hjä.lp, 
har kvinnans samhällsinstinkt .lik
som hennes jag-intinkt förblivit out
vecklade, och den från båda dessa 
områden lösgjorda psykiska energi
en har koncentrerat sig kring sexu
alinstinkten i alla dess olika ytt
ringar. 

Att kärleken blivit det centrala 
i kvinnans liv, att hon på' sätt och 
vis kommit att stå utanför livskam-
oen och det direkta samhällsarbetet 
är ingenting hon behöver gräma, sig 
över. Betyder väl den personliga 
kampen för utkomsten även om den 
per välstånd, frihet och berömmelse, 
betyder väl ledamotskap av stads
fullmäktige och riksdag mera än att 
vara maka och mor, att vara lyck
lig i eget hem, att vara dess vårda
rinna och upprätthållare, att vara 
ungdomens fostrare och ledare, att 
som danaren av folkkaraktären ha 
mänsklighetens öde i sin hand? 

Nej, att kärleken blivit det cen
trala i kvinnans liv är ingen olycka, 
men väl att det skett på ett så okon
trollerat och — ofta — den höga 
känslan förvanskande och neddra-
ande sätt liksom att det skett med 
ett så blint undertryckande av öv
riga livsviktiga instinkter. 

Hedvig Berggren. 

Sin kärlek mannen har till bisak 
bara, 

Men iden är kvinnans allt. På land 
och våg 

Han har för livets skilda värv att 
svara, 

Han kyrkan har och Alexanderståg 
Förvärv och makt och ämbeten och 

fara 
Som fylla växelvis hans fria håg; 
Han har så mången uppgift — men 

som kvinna 
Har man blott en: att brinna och 

förbrinna. 
Lord Byron. 

Rummens utseende blir helt an

norlunda, sedan linoleummattorna. 

blivit fernissade. Vi utföra arbetet 

omsorgsfullt och billigt. "Linope

ters", Kungsportsplatsen 2. 

Det har aldrig funnits något par

ti eller någon sekt, i vilken ej de 

okunnigaste voro de häftigaste. 
A. Pope. 
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Önskar den modärne mannen 
gifta sig? 

En fråga av ännu större intresse 
för den yngre kvinnovärlden än det 

trassligt vordna självförsörjnings-

problemet är hur den modärne man

nen ställer sig till äktenskapet. 

Är och skall han vara lika villig 

som förfäderna att avstå från ung

karlslivet. Skall han ha tillräck

ligt mod, skall han vara tillräckligt 

osjälvisk och of fer villig att påtaga 

sig den omfattande försörjnings

plikt, den tunga arbetsbörda som 

följa med äktenskapet och ansvaret 

för en familj. Är det vederlag det 

nutida äktenskapet ger honom till

räckligt frestande för att övervinna 

hans betänkligheter? 

En manlig skribent en viss L. 

Cary har upptagit denna, fråga till 

behandling. 
Han inleder sin artikel med ett 

påstående: De flesta unga män ha 

ingen åstundan att gifta sig. 

Därefter skildrar han sitt eget 

fall: 
— Då jag var aderton eller nit

ton år inträffade något som med
förde en fullständig omvälvning .av 

min uppfattning av kärleken ooh 

äktenskapet. Det var ingen sorg

lig upplevelse. Den var tvärt om 

så rolig och uppfriskande, att jag 

ännu efter tjugo år har den i an

genämt minne. Jag gick till teatern 

och såg en kvick pjäs av en för

fattare, vars namn jag aldrig förr 

hade hört. Han hette Bernard 

Schaw och pjäsen var "Mannen och 

hans överman". 

Som var och en vet handlar nämn

da historia om en man, som inte 

ville gifta sig, och om en kvinna 

som ville det. John Tanner var en 

gentleman tmen han var också en 

man som visste vad han ville och 

som också hade tillräckligt mod och 

förstånd för att genomdriva sina 

önskningar. Ann Whitfield var en 

förtjusande kvinna men också hon 
var en kvinna, som visste vad hon 

ville och som tappert, skickligt och 

uthålligt kämpande för att ernå 

det. Denna kombination hos en 

kvinna var i -och för sig tillräckligt 

för att överraska ooh hänrycka mig. 
Jag bar känt vackra flickor 

men aldrig någon vacker flicka, 

som betraktade världen .som sin jakt

mark. Jag såg Ann öppet förfölja 

John genom tre akter från London 

genom Frankrike och in i Spanien. 

Jag såg hur John öppet flydde un
dan henne. Slutligen gav Ann spe

let förlorat. Hon sade till John att 

hon uppgav striden. Han älskade 

henne icke. Allt var slut. 
Det var ingen löjlig 'söeS. Den 

var gripande. Åsynen av denna 

tappra varelse, som förlorat i en 

hjärtats strid på liv och död fyllde 

mina ögon .med tårar. Jag kan än

nu höra hennes stämma, då hon 

gjorde sin bekännelse. Jag kommer 

också ihåg den kraft .och den snabb

het, med vilken John Tanner virv

lade runt och ropade: — Det är 

icke så — jag älskar dig! Och hur 

han tog henne i sina armar. Och 

hur hela salongen applåderade. 
Jag gick hem den kvällen med en 

känsla av .att livet aldrig mera 

skulle bli så färglöst, så högtidligt 

och tråkigt som det varit förut. För 

första gången förstod jag att män 

och kvinnor icke voro sådana som 

man lärt mig att se dem. 

Till mogen ålder hunna männis

kor tro gärna att 18—19 års pojkar 

äro gladlynta och sorglösa själar 

med ingenting .som tynger deras 

sinne. Det går inte så. Det ingår 

i en pojkes oskrivna lagbok, att han 

vid den åldern skall te sig sorglös. 

Men under denna mask döljer han 

sin oro för den honom tillfallande 

rollen av livets arvtagare. Vad 

han mest av allt åstundar är att 

bliva fullvuxen, att bli en verklig 

man, men han är alls icke säker på 

att detta skall lyckas honom. 

Vår pojkaktiga syn på den gam

maldags striden mellan könen va.r 

enkel. Kanske bör jag säga tarv

lig. Oförblomjimerat sagt trodde jag, 

att den bestod däri, a.tt mannen för

följde kvinnorna och att kvinnorna 

försökte att skydda sig eller att fly 

med hjälp av de bruk och sedvänjor 

som skapats till deras hjälp. 

Tack vare Mr Shaw började jag 

nu se saken mera humoristiskt. Jag 

hade sett unga män tappert försöka 

erövra vackra flickor. Jag hade 

själv tillhört deras skara. Nu, för 
första gången, såg jag något .som 

icke sprang lika tydligt i ögonen 
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—- jag såg unga flickor som gjorde 

sitt bästa för att väcka de unga lo
vande männens intresse. 

Jag var j-ust då icke förälskad i 

någon flicka. Och det fanns ingen 

flicka som var det minsta intresse

rad a.v mig. Jag betraktade det 

hela med det ironiska nöjet hos en 

man vara hjärta är absolut oberört. 

Jag kommer ihåg, att jag i en vän

krets, där vi med stort allvar dis

kuterade kärleken, förklarade att 

jag sannolikt aldrig skulle gifta mig. 

Majoriteten gav tillkänna att den 

för egen del 'omfattade samma åsikt. 

Yi kommo överens om att äkten

skapet var ett allvarligt misstag, 

kanske .det svåraste en man kunde 

begå, men det fanns dock en och 

annan som trodde, att ett giftermål 

ändå kunde försvars®, om man in-

ginge det i medelåldern, sedan man 

fått en bra inkomst och hunnit 

stadga sig. Jag medgav ätt kanske 

också jag skulle kunna tänka på 

giftermål, när jag hunnit medelål

dern d. v. s. en trettio år. 

Några veckor senare mötte jag en 

flicka. Inom några få månader vo

ro vi förlovade. Och när jag var 

tjugoett år var jag välbeställd äkta 

man. Jag hade inte önskat att gifta 

mig. Jag hade inte bytt åsikt i 

denna sak. Att vara gift betydde 

att avstå från det mesta av det jag 

förut satt värde på. Att vara gift 'be

tydde att draga försorg om två fast

än jag dittills idke varit i stånd att 

förtjäna vad jag behövt för eget be

hov. Varför ha.de jag gift -mig? 

Naturligtvis därför att jag blivit 

förälskad1 och att min ungdomliga 

visdom flugit sin kos. Och därför 

att jag hälire ville avstå från mina 

åsikter än från min älskade. 

Jag undrar hur många män som 

.skulle kunna berätta precis samma 

historia. För att få saken ytterli

gare betygad frågade jag fjorton 

män i rad om de verkligen längtat 

efter att kasta ankar i äktenskapets 

hamn och tretton av dem svarade 

nekande! 
Den genomsnittliga giftermålsål-

dern har blivit allt högre. Ett stän

digt större antal män, som icke kun-

nä gifta sig unga, befästas i sina 

ungkarlsvanor. Varför skulle de 

gifta sig? Varför skall de längta 

efter ett eget hem? Hemtrevnad 

vinnes icke självfallet i våra dagar 

genom ett giftermål. Ungkarlen 

har det i vår tid faktiskt bekvämare 

än sin gifte medbroder, han bor 

bättre, äter bättre .och blir bättre 

uppassad och betjänad. 

Det finns män, som. då de speku

lera över livets framkomstmöjlighe

ter, hålla för troligt, att den dag 

skall komma, då flertalet män skola 

neka att gifta sig. Jag delar icke 

denna tro. Det finns en .djupt ro

tad instinkt hos mannen vilken in

talar honom att gifta sig och bilda 

familj och denna instinkt skall fort

farande intala honom att gifta sig 

hur .svårt och mödosamt det än må 

bli att försörja en familj. Man 

måste också räkna med en liknande 
instinkt hos kvinnan för vilken äk 
tenjska.pet betyder mycket mera ^ 

alltid har betytt mera än vad' det 
gör för mannen. 

X andraklass 
kupé. 

Ragna Peters historia i förra num

ret bestyrker min gamla 'uppfatt

ning, att ensamma kvinnliga resenä

rer icke äro gärna sedda i andra-

klasskupéerna, vilka våra herrar 

betrakta som sin egen fridlysta 

mark. Men världsutvecklingen sy
nes gå i den riktningen, att ensam

ma damer i allt större utsträckning 

kunna kosta på sig iden verkligt 

stora trevnaden av andraklassbil-

jetter. 

Emellertid få de nog ofta känna, 

att den manliga atmosfären omkring 

dem icke är blid. 

En lustig historia i den vägen 

hörde jag härom dagen. Den be

rättande var en äldre dam med ett 

myckt känt och aktat namn. H<ir 

kunna vi kalla henne för fru li. 
Hon befann sig på resa från 

Stockholm till Göteborg. I Skövde 

fylldes den kupé hon förut ensam 

upptagit av unga herrar. De voro 

tydligen icke glada åt hennes när
varo. Då rökning icke var tillåten, 

kunde de icke använda den i vår 

tid rätt ineffektiva metoden att för 

söka röka ut henne. , - ' 
Men en ung man fann på råd. Han 

berättade en tämligen vågad histo

ria. De andra förstodo genast av

sikten och började draga den ena 

svåra historien efter den andra. 
Fru Y. satt och såg så frånva

rande och oberörd ut som möjl S > 

men kände sig naturligtvis obehan 

lig till mods. , 
Skulle hon ta till flykten? ® 

hon låta de unga herrarne be a a 

valplatsen? 
Under inga förhållanden! 
I detsamma kom konduktören ^ 

hon fick en glänsande idé. 
Upphävande ,sin stämma sade 

— Kan konduktören säga nug na 

vi äro i Alingsås? I 
Den tillfrågade nämnde tiden 

Fru Y. såg rådvill upp och 
— Var god och ropa så bog ^ ^ 

duktören någonsin kan, för J g 

nästan stendöv. |j 
Vilket konduktören gjorde, ^ 

efter han försvann. -

Men för t™ Y. « « ** 
tal! .art nöje »tt iakttaga den -

rat®a' 

väl icke 

l»g^»«Tiltorwi«ättan»W 
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Ceater. 
Lilla teaterns direktris fröken 

\Viran Rydkvisrt h.ar sin tur för sig. 
i sommaren under en rötmå-

jjsvärme, som gör ett teaterbesök 

I {jntastiskt otänkbart, öppnar hon 
^säsongen! Och se; det stadiga 

vädret slår om! Åskan går, rägnet 

strömmar, kvällen blir ohyggligt 

kall och när "'Den stackars Herman" 

ljar premiär, fyllas lilla, teatern till 

•sista plats a.v en publik, som ingén
ier högre begär än att få komma 

linder tak och bli road. Det blev 
,jea också. Det var nämligen ett ge-

uomroligt lustspel och än roligare 
gev det genom det friska humör 

joBi präglade spelet. Må fröken 

Bvdkvist nämnas först och närmast 

: -Jienne Sigvald Gunnarsson och Elov 

Verner. Även birollerna sköttes 

i förträffligt- Lilla teaterns start var 
lyckosam. Må fortsättningen bli 

början lik! 

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

Vem svarar för ordningen? 

U nder kommunalarbetar estre jken 

i Kalmar ha oroselement bland de 

strejkande ställt till svåra gatu-

oroligheter med anledning av att 

driften vid gasverket upprätthållits. 

Då händer .något otroligt. 

Län styrelsen, företrädd av lands-

sekreterare Lidman, och .magistra

ten, representerad av borgmästare 

Castsel förklara att de om gasverket, 

i strid mot ide strejkandes vilja, fort

sätter driften icke kunde svara för 
ordningens upprätthållande i staden. 

Dennas iskandallösa förklaring om 
oförmåga att fylla ett självklart a-

liggande bringar i åtanke ett annat 
fall, där pliktkänslan och manna
modet i stället kommo till uttryck. 

Det v.ar under storstrejken i Göte

borg, då en arbetareledare infann sig 

hos landshövding Lagerbring och 

mycket hövligt för övrigt förkla

rade, att han icke kunde svara för 
ordningen, om arbetsvilliga skulle 

tillåtas att gripa in i det nedlagda 

arbetet. 
Landshövdingen svarade: — Ni 

behöver inte bekymra er om ordning-

«n i staden. För 'den svarar jag! 
Myndigheterna i Kalmar synas 

kapabla att svara för ordningen en

dast när ingen oordning hotar. 

Skönhetsråd. 
"Den där råd följer är vis". 

Och vem vill icke vara vis! Jag 

har samlat något hundratal råd för 

halsans och skönhetens bevarande 
och ordnat dem kronologiskt-, d. v. s. 

med hänsyn till vad en människa 

dagligen bör iakttaga för att hålla 

sig frisk och skön efter medfödda 
resurser. 

Samlingen bildar ett ganska nätt 

album, som länge utgjort en mörk 

punkt i mitt samvete. Ty råden ha 
legat i det. närmaste obrukade. Jag 

lät tiden grassera hur den behagade. 

Men en dag såg jag i en tidning 

att en dam intervjuats därför att 
hon höll sig så evigt "ung. Och un

der intervjuen förråddas att hon an

vände S'ig ay alla de råd jag lät 

ligga obeaktade. De voro hennes 

Iduna-ä.pple. Hon beskrev med mi

nutiös nogrannhet hur hon åt därav, 

och intervjuaren lämnade henne 

fylld av häpnad och beundran. 

Jag tror icke att jag blir inter

vjuad. Morgonen av min första se

mesterdag steg jag emellertid upp 

klockan 7 för att genomgå den evigt 
ungas program. 

Det började med gymnastik för 
öppna fönster. Jag hade tre system 

att välja på och dessutom några 

handskrivna rörelser, som av samt

liga författare förklarats vara över

naturligt bra, Jag tog de överna
turliga först. Till det naturliga 

kommer man alltid. Det var rätt 

knogigt försäkrar jag. För den ena 

rörelsen fordras en byrå att sticka 

fötterna under, medan man i rak
lång ställning utför en del rätt 

strävsamma prestationer. Kanske 

var det frånvaron av en byrå, som 

kom mig att tycka att de voro i 

ovanligt hög grad påkostande. Men 

vad offrar man icke för den eviga 
ungdomens skull! Något annat o-

medelbart övernaturligt resultat 

vann jag dock ej än att bli genom
svett. Men även detta ha mina råd 

förutsett, i det de för denna eventu
alitet anbefalla en hastig avrivning, 
en torr pyjamas samt några minu

tens vila under en filt. 

Jag vet ej hur många gånger jag 

under gymnastikprogrammet måste 
upprepa denna manöver, men alltnog 

blev klockan halv 9. Här gällde 

det sannerligen att skynda sig! 

Badet gick av ga.mim.al vana. Men 

hur löjligt efterblivet är det icke 
att gå i kläderna omedelbart efter 

ett varmbad. Mina råd säga mig 

att det är en försyndelse mot krop

pen och en av orsakerna till för ti

dig ålderdom. . Badet har torkat ut 
huden och denna kräver därför att 

genom lämpliga, lena och mjuka cre-

mier eller oljor aterfa vad den för
lorat. Det blev ett styft arbete. 

Styvare än att bona ett golv. Men 
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skulle programmet göra någon nyt
ta måste det följas exakt. 

Jag blev litet flat. när jag kom in 

i våningen igen och såg att klockan 
hunnit bli över 10. innan den egent-
liga skönhetsbehandlingen ens bör

jat. Men jag skyllde på ovanan, 
bristen pa en byrå och värmen. 

Det måtte vara. något tryckfel i 
mina rad angående huvudmassagen. 

Det påstås att det hela undanstökas 

på 8 à 10 minuter samtidigt som den 
mest minutiösa behandling av varje 

i läck av huvudsvålen anbefalles. 
Mitt lilla vett förbindes icke med 

något stort huvud. Innan jag gnott 

igenom hela hårbottnen och sedan 
luggat igenom varje fläck för sig 

som man skall göra för att förvissa 

sig om att håret sitter fast, hade 
klockan hunnit fram till 10,45. 

Det börjar förefalla mig en smula 

besvärligt med alla dessa surrogat 
för Idunas äpple. Men ingen åter

vände nu! Alla agremanger för 

ansiktsvården fram! De äro icke få. 
En slags Crème för själva rengöring
en av huden. . Ingnidningar, lätt 

massage, avtorkning. Njr ingnid-

ning med en ny crème! 
Jag skiner som en neger och det 

av massagen hoptrasslade håret full-
ständigar likheten. Klockan 11.49 
har ett lätt lager av puder åter
skänkt mig europeiskt utseende, och 

klockan 12,30 äro två kammar av
brutna och håret dresserat in i en 

splitterny frisyr. 
Sedan återstå hals, armar, hän

der och naglar. Suckande griper 
jag mig an. Det är ju så roligt med 

evig ungdom, men vägen ti.ll den 

börjar förefalla mig en smula törn-

beströdd. 

Klockan 2,35 är jag äntligen fär

dig. Jag inbillar mig att jag för
yngrats 10 år, men inbillningen 

överlever icke en blick i spegeln. 
En annan blick på programmet 

säger mig att jag själv icke skall 
kunna överleva dess fullständiga 
genomförande. Ty ännu återstår 
otaliga råd, som, efter beräkning av 

den tid de redan genomgångna tagit, 
skola hålla mig i oavbruten syssel

sättning till framemot midnatt. 
Men ansträngningen gäller ju icke 

bara en dag, den gäller alla, utan 
rast och ro, utan uppehåll. Och 

jag ser framför mig ett perspektiv 

av dagar, varunder jag rastlöst från 

klockan 7 på morgonen til.l klockan 

12 på natten laborerar med gyni.na 

sitik, bad, salvor, avrivningar, crê-
mer, puder, massage, djupandning, 

rytmisk andning, ögonbebandling, 

cndulering, manicurering, diet, pro

menader och sömn på klockslag för 

att återkalla och kvarhalla min stän 

digt på flykt stadda ungdom. 

Och jag förstår att jag aldrig 

skall bli intervjuad för min eviga 

ungdoms skull. 
Om en månad tar nämligen mm 

semester slut. Och till dess skall 

av svält och överan-
jag rättroget skall 

jag rara död 
strängning om 

fullfölja det program, varur saften 
av Idunas äpple i små. små droppar 
prässas fram. 

Entweder — Oder! Jag väljer 

oder". I morgon. Iduna, notera 
mig som en avfällning i din svarta 
bok! 

Bagna Peters. 

Dur rekreerar 
man s»g? 

Det händer icke sällan, att per
soner nä» de efter semestern åter
inträda i arbetet känna sig ungefär 
lika. trötta, lika "nere" som förut. 

Vilan, rekreationen ha icke givit de 
nya krafter, den vitalitet man vän
tat. 

Varför? 
Icke alla arbetande människor ha 

behov av samma slags rekreation. 

De som haft ett icke egentligen 
ansträngande men enformigt och 
därför tröttande arbete behöva fram

för allt omväxling. Deras hjärna 
hungrar efter nya intryck, nytt men
talt stoff för tanken att syssla med. 
En resa är vad de behöva hälst un

der nya förhållanden, gärna en resa 
till utlandet, om språkännedomen 

och andra förhållanden tillåta det, 

eljes till grannländerna. 
Resor passa däremot icke för per

soner, som äro i verklig mening 

överansträngda, och vilkas nerver 

äro illa åtgångna. 
En resa från plats till plats stäl

ler icke små krav på krafterna. 

Från ett stillasittande liv ryckes man 

plötsligt ut i en rörlig, jäktad och 
ansträngande tillvaro. Man måste 
passa på tågtider, vistas i kvava ku 
péer, taga vara på tiden för att 
hinna se så m'ycket .som imöjl 
man är i rörelse från morgon till 

kväll på upphettade gator och vä
gar, man måste ha tankarna med 

sig på alla håll och kanter, man be

finner sig i oavbruten spänning. 
Man rycks ur sina vanor, sover 

där man icke ligger alldeles 

.man gör hemima och där 

därför blir mindre god. 

Man går till ett bord, som ofta är 

alltför rikligt och med en matsedel, 
vars läckerheter sätter ens matsmält 
ning på det hårdaste prov. Eller 
—• och detta är måhända icke så 

ovanligt på kvinnligt hall — man 
slarvar med maten, sparar in de 

ordentliga måltiderna och ersätter 
dem med konditoribesök eller också 

smusslar man med té och smörgåsar 

på hotellrummet. Detta betyder un

dernäring! 
Något som är oerhört pressande 

för nervsystemet är att resa i främ
mande länder, utan att känna språ

ket så pass att man något så när 

kan göra sig förstådd och själv för
stå. -Denna ansträngning existerar 
också, om än något reducerad, ifall 

man har ressällskap med någon 
språkkunnig. Att endast genom tolk 

kunna träda i förbindelse med ytter

världen. att på detta sätt bero av 
en annan, är tröttsamt, odrägligt och 
lägger sig för självständiga naturer 

hårt på nerverna. 
Vad här ovan nämnts som trött

ande och prässande för den av ar
bete överansträngde ter sig som och är 
för den av ett lätt men enformigt 
arbete endast uttråkade semesterfi

raren muntrande, uppfriskande och 
oförglömliga episoder. med vil

ka fantasien under kommande da-
road skall svssla. 

sangar 

så som 

sömnen 

gar 

Den som behöver vila skall söka 
sådan i en lugn miljö, där allt går 

in gilla behagliga gång och där till
fälle till isolering gives. Ensamhe
ten är styrkande för slitna nerver. 

Till sist en del allmänna råd till 
dem, som söka rekreation under 

semestern eller genom söndagsut

flykter. 
Gör klart för er vad ni behöver, 

omväxling eller lugn och vila. 

Skaffa er det! 
Fall icke för den frestelse som 

ligger i hotellens och pensionatens 

rikliga bord. Att överlasta magen 
ger ingen styrka. Håll er till den 

lättare maten. 
Undvik tillkrånglade rätter, vil

kas beskaffenhet ni icke kan bedöma. 
De bestå ofta av icke fullt friska 
rester", som man med någon .skarp 

sås och grann garnering söker göra 

frestande. 
Åt aldrig något, vars lukt tyder 

på, att det är en smula ankommet. 
Låt icke "härliga kvällar" förle 

da er att avkorta den tillräckliga 
nattsömn, utan vilken rekreation är 
otänkbar. Känner ni behov av en 

middagslur så tag den! 
Sol är nyttig men även här mås

te måtta iakttagas. Sök vid stark 
hetta skuggan, icke sol gasset. Skyd 
da nacken mot för skarp sol. Detta 

är av vikt. 
Tag motion under dagens svalare 

del. Vila under de varma middags-

timmarne. 
Akta er för en för häftig avkyl 

ning om ni är mycket upphettad 

Låt avkylningen gå i lugnt tempo 

Drick icke iskylda drycker. 

Buth Wester. 

Innan möblerna kunna tagas emot 
i den nya våningen, måste linoleum-

mattan vara pålagd. Vänd Eder där 
för redan nu till 'Linopeters 
Kungsportsplatsen 2, som har plat 

©ens största lager av nyheter. 

* 

Ju svagare frestelsen till synd är 

desto större är synden. 

E. de Pressensé. 

Chauffören. 
Av E I B A  B B E H M .  

Han kryssade fram sin bil över 

Stortorget. 
Det var redan skumt och under 

den druvblå himlen började staden 
tråla som en enda fästlig jätteillu-

mination. Ljusfloden från skylt
fönster och restaurationer kastade 

här och där ut mattor av vitt och 
rosa över gatorna, uppe på taken 
tändes och släcktes oupphörligt ljus-
reklamernas eldormar, ljus strålade 
mot ljus i en färgrik sammansätt-

oeh 

Namnsdags
present 

ar 

Kvinnornas Tidning 
Presentkort Kr. 3: 50 pr Va år, 
2 kr. pr V4 år säljas på tidningens 
exp. Magasinsgatan 12. Tel. 18070. 
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Grazia gick upp först med ned
böjt huvud. Vid dörren till hennes 
rum avlägsnade sig portieren. Hon 
klev stående och såg på 1 errante, 
S(>Iü hade lagt sin hand på låset. 

~~ Kom ihåg, klockan halv elva. 

kommer -och hämtar dig klockan 

V yttrade han kyligt. 
Därpå hälsade han och gick. 

II. 

Hon gick in i sitt ruim och stäng-

in sig. Hon kastade sig tungt 
1 stol, hon kände sig så medtagen. 

de 

Hon kände att hon varit hård och 

ovänlig emot Ferrante, och dock 

fann hon icke ömhet nog i sitt sinne 

för att kalla honom till sig och få 
honom att glömma all bitterhet och 

sorg. Det var så mycket folk om

kring dem överallt, på stationen, på 

Piazzan och på hotellet — obekanta 

människor, utan tvivel, men nyfik

na och påpassliga. 
Som hon satt där i sitt rum, som 

var litet och nätt dekorerat, men 

banalt liksom alla hotellrum, kände 

hon sitt hjärta bliva tyngre och 

tvngre vid tanken pa, huru hon be

handlat Ferrante. Hennes egen 

orättfärdighet inför den .stolte, mo
dige älskaren, som intet begärde, 

som icke beklagade sig och som sök

te att draga sig tillbaka, under det. 

aitt ha,ms hjärta säkerligen pinades 

och sammandrogs — denna orätt

färdighet syntes henne som en över

väldigande egoism, en kall kvinnas 

beräkning, som alltid sätter världen 

över kärleken. Uppbragt på sig 

själv, reste hon sig för att kalla, 

för att bedja Ferrante komma m 
till sig: hon skulle kasta sig til 

hans bröst och be honom om förlå

telse, säga honom, att endast han 

var god och rättfärdig. 
Men medan hon reste sig för att 

ringa på klockan, hörde hon röster 

i rummet bredvid. Hon stannade 
- hon var således icke ensam. Hon 

hade grannar till höger och vänster, 

vilka, liksom hon kunde höra deras 
röster, skulle kunna höra hennes 

och Ferrantes röster, när de talade 

med varandra om deras kärlek! Ah, 

vad det också var förargligt! Hon 
gick tillbaka till sin länstol och 

hoppades att de där människorna 

skulle gå sin väg. Men som hon 

satt och väntade gick tiden, och hon 

var så upptagen av sina tankar, att 

hon icke hörde förrän det för andra 

gången knackade pa hennes dörr. 

Det var Ferrante; men han korn icke 

in. 
— Skola vi gå? frågade hon små

leende. 
— Ja, svarade han, i det han för 

första gången kände och sag all den 

värme, som låg i detta leende. 
Hon lade sin arm i hans och lu

tade sig intill honom. Hon kunde 

icke yttra någonting, men det fanns 
i hennes ögon och i varje hennes 

rörelse så mycken kvinnlig ömhet, 
en så kärleksfull bön om förlåtelse, 

att han måste förstå henne. Två 

gånger stannade han i den halvmör
ka trappan för att betrakta henne, 
nästan som ville han för evigt fäs

ta blicken av henne i sitt minne. 
Var och en, som mötte dessa två 

på den klara höstmorgonen» mâ®te 
kunna se, att här gingo "tva lyckliga. 

De visste icke alls, vad sam försig
gick omkring dem: mekaniskt och 

liksom hulpna av minnet från tidi

gare resor, utförde de alla nödvän

diga formaliteter och stegö in i en 
kupé. Strax därpå ljöd stationisin-

pektorns pipa-, och tåget satte sig i 

rörelse. De voro allena. Gardiner
na voro neddragna nästan överallt. 

Endast genom ett par små rutor 

jåg man en flyktig glimt av land

skapet. Ferrante satt bredvid Grazia, 
med hennes hand i sin. Ingen av 

dem talade. Bägge voro de upp

fyllda av en innerlig glädje, som 

icke hade behov av att giva ,sig till
känna i ord. Varför skulle de ock 

så tala? Kände de icke bägge sam

ma fröjd vid varandras sida över 

att så där ila hän över den vid 

iträckta campagnan, långt, långt 
bort, dithän, där frihet och kärlek 

väntade dem. Blott dä och då, kind 
mot kind, närmade de tvenne ansik

tena sig för att betrakta det solbe
lysta landskapet, som likväl på 
långt när i skönhet icke kunde mäta. 

sig med den värld av ljus. och lycka, 

som inrymdes i deras hjärtan. 
De kände att nu var den stund 

kommen, som de i månader längtat 

efter, och det förekom dem som om 
vart enda ord skulle hava gjort till 

intet denna koncentrerade känsla av-
lycka. De voro fria, älskade var

andra., och ingen visste mer var de 

voro; själva hade de förlorat med
vetandet om omgivningen och voro 

fullständigt fördjupade i njutningen 
av deras lycka. Först då solen bör
jade gå ned över de poetiska, tos-

kanska campagnan, blandade sig 

helt naturligt i deras lycka en käns
la av vemod. Den grönskande slät

ten, de måleriska höjderna, de vita 

husen, den brusande floden och by

arnas kyrktorn blevo först röda, så 
violetta, så gråa, och till sist var 

allt insvept i denna hemlighetsfulla, 

melankoliska slöja, som vid solned

gången breder sig över jorden. 
Det tycktes nästan som om tåget 

gick långsammare, som om även det 

gripits av kraftlöshet. Ferrantes 

hand släppte Grazias. De sågo ut 
och märkte att de foro förbi en kyr
kogård, en liten, till hälften undan

skymd sockenkyrkogård med en fy
ra eller fem cypresser och ett par 

enkla, vita stenar. 
— De döda äro lyckliga, sa.de hon 

sakta, nästan som om hon talat till 

sig själv. 
— Vem vet! svarade Ferrante. 

Kanske älska de ännu. 
Grazia lutade sig tillbaka i ku

pén. Bägge tego en stund. Hon 

hade dragit ner floret för ansiktet 
och satt med nedböjt huvud. Han 
reste sig och såg ut åt den motsatta 
sidan. Strax därpå gick han tillba

ka och satte sig bredvid henne. 

— Grazia? 
— Ferrante? 

— Vad är det? 

— Ingenting, sade hon med en 

rörelse av handen. 

— Säg mig det 

bad han enträget. 

säg mig det, 
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Ombesörjer pietetsfullt hela begravningar 

ning, som stundom bländade ögo
nen. 

Men efter torgets och citys ljusa 
passager hade hans bil kört in i 
skumma gatuleder. Äntligen låg en 
lång och nästan folktom gata fram
för honom. Han hade bara suttit 
och väntat på detta — att få sätta 
igång riktigt ord enligt. Det gjorde 
de ju alla så fort tillfälle gavs. 
Det fanns ingen maximihastighet, 
endast en siffra som hissats upp till 
allmänhetens lugnande och bakom 
vilken den blodiga hetsjakten iså 
mycket säkrare bedrevs. 

Tid är pangar! Han ökade far
ten — 40 — 50 — 60 — 70 ! Tvärgata 
efter tvärgata passerades i vinande 
fart, han kände sig som en gud, 
som isatt och sopade undan alla 
hinder. Trottoarerna kantades av 
förskrämda som räddat sig i sista 
minuten eller av försiktiga fotgäng
are, som vördsamt istodo och vänta
de att den framrusande bilen skulle 
passera förbi. 

"Synen smekte hans fåfänga, gav 
en slags vederlag för all annan 
makt, ära och inflytande samhället 
förvägrat honom. Så länge han 
satt vid ratten var han, på sitt vis, 
en mäktig och fruktad man. 

Nästan hissnande för sitt eget 
överdåd ökade han farten ännu nå
got mera. Här var mörkt och tomt 
och ingen pickelhuva syntes. Vä
gen låg rak. Kolossen under honom 
gled så jämt och fint, tätt utefter 
trottoarkanten 

Ylar kom denna plötsliga skugga 
ifrån? Hur skedde det? Han såg 
ett barn komma springande i mörk
ret, tvärs över trottoaren, rakt ut 
på gatan — och försvinna där hju
len gingo fram. Han kände gum
miringen skrapa mot något — hör
de ett skri, ett kvinnoskri skära ge
nom tystnaden bakom- honom. Soin 
en isande klinga skar skriet genom 
hans eget hjärta och spred en döds-
Ikyla ända ut i fingertopparna. 

Med skälvande händer och en 
rädsla i ryggen som om han haft 
tusen förföljare bakom sig dubble
rade han närmaste hörn, körde kors 
och tvärs för att förvilla de inbil
lade förföljarna 1— körde" andlöst, 
'behärskat, men oavlåtligt som. en 
människa som flyr för sitt liv. 

Vad hade skett därborta i mörk
ret bakom honom? Vad? Gick bi
len över barnet, låg det redan dött 
eller endast svårt skadat i moderns 
armar? Gud i himlen, varför hade 
han icke stannat? Det hade kanske 
betytt ett litet människolivs rädd
ning. 

När han kom fram stod statio
nen tom, och han fick ögonblickli-

Ida Atilroth s Manufaktnraffär 
Kungsgatan 60. Tel. 7265. 

Var och en vet att namnet Viking innebär en fullgod 
garanti för förstklassig vara. Liksom praktiskt taget 
varje svensk husmoder använder Viking skokräm för 
ans och vård av familjens skodon, bör hon icke uraktlåta 
att hålla sin köksspis skinande blank och ren med 

VIKING Ugnsvärta 

gen en ny beställning, långt utåt 
landsbygden. Vilken tur att, han 
fick komma ifrån staden! Gatan 
var mörk därborta. Ingen hade 
sett numret. Nej, ingen skulle nå 
honon). Det fanns tusen bilar att 
välja på, om man endast icke fick 
sikte på honom igen 

Han hade redan kommit utom 
staden och tänt strålkastarna, som 
med sina breda ljusknippen upplys
te landsvägen framför honom. 

—. De få skylla sig själva, fort
satte han sin tysta, monolog. Man 
låter inte barn sp ringa omkring så 
där ensamma på gatorna. —- Men 
du hade för hög fart, viskade en 
annan stämma inom honom. Har 
något skett, blir du anklagad och 
dämd för vållande till annans död. 

Tanken frampressade ångestens 
kallsvett på barns panna. Avske
dad, dömd — vanärad. Vad skulle 
hustrun ta sig till ensam, vad skulle 
hon säga! Han hade lovat henne 
dyrt och heligt och en gång för alla 
att aldrig köra hastigare än regle
mentet tillät. Olyckor kan nog in
träffa ändå, hade hustrun sagt, 
men då är åtminstone du oskyldig. 

En växande ångest piskade vidare 
på hans fantasi. 

— Kanske har man «redan frågat 
efter mig, när jag kommer tillbaka, 
tänkte han. Han såg bilstationen 
omringad av poliser och nyfikna, 
som ville veta närmare om olyckan 
och honom som vållat den. 

Genom hela det tysta och öde 
landskapet, fram och tillbaka., för
följde honom denna syn. 

När han vek in på gatan till bil
stationen höjde en lättnadens suck 
hans bröst. Allt var tyst och stilla. 
Han satt en strand och samtalade 
med kollegerna inne i den upplysta 
kiosken. Det gjorde honom gott 
ända in i själen att höra dem skämt
samt och godmodigt relatera dagens 
upplevelser — hur det varit på vip
pen flera gånger att någon strukit 
med. Men allt hade gått bra —• 
i sista minuten och tack vare deras 
rådighet. Om någon verklig olycka 
visste ingen. 

I lättad sinnesstämning vandrade 
han hemåt. Inne på gården lyfte 
han som vanligt sin blick mot de 
välkända fönstren i andra våningen, 
men där var redan mörkt. 

När han kommit in, tyst och var
samt tänt i tambur och ytterrum 

smög med ens en beklämmande 
känsla över honom. Allt omkring 
honom verkade så- livlöst och tomt. 
På tå gick han fram till dörren till 
inre rummet och blickade förvän
tansfullt in. 

Rummet var tomt. Sängarna 
orörda. 

Han stod som förlamad. Det 
snurrade i hans hjärna. Borta! 
Hustru och barn! Vad betydde det 
att de voro borta — mitt i natten? 

Han skalv så att han knappast 
kunde stå upprätt. 

Ett ljud från ytterdörren, kom ho
nom att rusa ut. 

En grannkvinna stod utanför. 
Hon såg så egendomlig ut. Och 
plötsligt slog hon förklädet för an
siktet. 

— Vad är det! Har något hänt? 
Hon svarade blott med snyftning-

ar. 
— Var är min hustru, mitt barn? 
Han ropade i ångest. 
— På sjukhuset. Tag det nu 

lugnt. . . Den lille, ja, han lever, 
han kan nog räddas, men han blev 
överkörd av en bil i kväll. 

—• Var? Han slöt med ett järn
grepp kring hennes axlar och höll 
fast hennes blick med brinnande 
glänsande ögon. 

I nästa sekund sjönk han stönan
de ihop mot dörrposten. Det var ju 
hans egen bil! Han knöt sina hän
der och slog dem i vild smärta mot 
tinningarna. Han ville ropa, jämra 
sig högt av kval. Det var hans 
egen bil! När ena framhjulet skra
pade så där otäckt i mörkret där
borta var det hans eget barn det 
krossade! Det var sitt eget dyrkade 
barn, denna lilla varelse som han 
älskade högst av allt på jorden, som 
han- fegt flytt ifrån. 

Han grät. Ur källor som han 
ingenting vetat om förut strömma
de strida tårar fram mot hans ögon, 
sipprade fram mellan de barkade 
fingrarna och överhöljde hela an
siktet. 

En stund senare stod han på sjuk
huset, en förkrossad, bruten man. 
Ett ögonblick hade han fått se sin 
son, där han låg glödande, ombun
den, massakrerad men synen ha.de 
framkallat en så obehärskad smärta 
att läkaren ansåg det rådligast att 
ånyo hastigt föra ut honom. 

Hustrun uppbjöd hela sin sinnes
styrka för att trösta och lugna den 

PATENTERADE 

Spara tid. — Färdigkokta p& 3 à 4 min. — Spara bränsle. 

0BS.1 VAR HYGIENISKA FÖRPACKNING. OBS.! 

—< Detsamma som. med dig, sade 
hon sakta. 

— 'Tala icke om mig — mig bar 
livet prövat hårt. Du kan icke va
ra som jag; du är så ung och så 
skön, Grazia, och skapad aifct vara 
'lycklig ! 

•— Jag är rädd . . . rädd! 
— Varför, min älskade? 
— Jag är rädd för livet. 
—• Barnsligheter, svarade han och 

smålog i mörkret. 
— .. .Och fö>r döden, viskade hon. 
—• Döden är långt borta. 
— Tyst, tyst! viskade Grazia å-

nyo. Kanske fara vi åter förbi en 
kyrkogård. 

I Florens var det en halvtimmes 
uppehåll, innan de skulle fortsätta, 
till Venedig. 

— Skola vi gå ut? 
— Ja, ja, ja, svarade hon, ivrig 

efter förändring och rörelse. 
— Du vill äta middag, iclke isant? 

frågade han. 
— Jo, låt oss genast gå in, ytt

rade hon och tog hans arm. 

Inne i den varma matsalen, där 
hon satt mitt emot honom1 och lång
sam avtog sina handskar, under det 
att hon med välbehag lutade sig till
baka på den bekväma stolen, blev 
hon snart sig själv och var åter sam
ma vackra, eleganta, och livliga dam, 
som så m ån ga beun drat i de aristo-
'kratiska salongerna. Efter hand 
som hennes nerver, påverkade av det 
allmänna välbefinnandet som här
skade i den överfyllda matsalen med' 
alla sina skrattande och pratande 
middagsgäster, ko mm o i ro, kände 
hon i sitt sinne' en viss upplivande 
glädje 'över medvetandet om sin fri
het och om detta sitt första förun
derliga, af faror uppfyllda och djär
va kärleksäventyr. Detta att sitta, 
tillsammans med Ferrante, som hon 
älskade och som älskade henne, att 
se honom in i ögonen och småle emot 
honom alldeles som han smålog emot 
henne, under det det sakta talade 
med varandra utan att bry sig om 
alla de främmande människorna som 
oimgåvo dem — det var för henne 
en hittills okänd mänsklig itillfred-
ställelse, nästan som utförde hon en 
länge närd hämnd-plan, den där 

skulle hålla henne skadeläs för så 
många stela, tråkiga., banala mid
dagar bland likgiltiga eller från
stötande människor. 

Det försiggick med ett ord en o-
väntad förändring med henne: hon 
kände att hon var kvinna, att hon 
var lycklig över sin frihet, som hon 
h<j^t- tillkämpat sig genom så många 
tårar och så många kval, och hon 
njöt med raffinerad långsamhet sin 
del av den jordiska lyckan. 

Ferrante, som med' kärlekens in
stinkt läste i hennes själ, betrakade 
henne och smålog med ett sällsamt 
segrande och stolt leende. Och hon 
såg detta leende och kände sig icke 
det ringaste förnärmad, snarare stolt 
och glad. En överväldigande käns
la av trots steg upp i hennes själ: 
ett trots mot allt dtet som hon hit
tills hade ärat, fruktat och aktat. 
Hon kände för första gången skarpt 
och tydligt självförnekelsens onyt
tighet, uppoffringens ©hållbarhet 
och världens otacksamhet för en mo
ralisk återhållsamhet vilken som 
helst, den där utövas för sin egen 
skull . Och under det a-tt stolta., 
bittra tankar sålunda passerade ige-

förtvivlade. Hon berättade att dok
torn givit gott hopp om att livet 
skulle kunna räddas och att han 
skulle gå igenom det hela. utan fram
tida men. Ena armen var krossad. 
Och huvudet, det lilla ljuslockiga 
huvudet hade fått ett stort sår . . . 

— Han har ju blött så mycket, 
sade hon. Jag måste ju bära ho
nom ett långt, långt stycke innan 
jag fick hjälp. Den uslingen som 
körde över honom, han körde ju ba
ra sin väg. Om jag så skall leta 
hela mitt liv, skall jag försöka att 
få tag i honom, så att han får sitt 
rättvisa straff. 

Hon såg på mannen, men studsa
de ;nför hans egendomliga blick. 

— Det var jag, sade han lågt och 
stilla men med en så djup förtviv
lan att hennes hjärta darrade. 

EKST&OMS 
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— Du? viskade hon. Det lät som 
en klagan, en snyft ning. 

— Ja, jag. O, förlåt! Och han 
grep hennes händer och betäckte 
skakande av gråt sitt ansikte med 
dem. 

Hon satt tyst och såg på hans 
huvud i sitt knä. Hon kände att 
han väntade på något. Men vad 
skulle hon säga. Ack, det fanns 
icke människoord för den sorg de 
båda kände i denna stund. Hon lu
tade sig endast liksom ömt - beskyd
dande ned mot honom och viskade 
sakta, sakta. 

—• Allt ligger nu i Guds hand. 
Här är det endast han som kan 
straffa —• eller förlåta. 

X dag shmglad, 
\ morgon 

skallig. 
En engelsk läkare, d:r Leonard 

Williams, förutspår med vetenskaps
mannens torra tonfall, att den dam 
som shinglar sitt hår i dag kommer 
att var skallig i morgon d. v. s. om 
några år. Hon ska.ll förlora sitt hår 
och bli blank över hjässan på sam
ma sätt och av samma skäl som 
mannen blir det. 

Det kortklippta håret betyder o-
tillräeklig stimulation av hårrötter
na.. Det långa håret måste kammas, 
borstas, tvättas och torkas omsorgs
fullt. Hårbottnen är under daglig 
grundlig behandling och tillföres 
därigenom blod samt hålles levande. 

Blotta tyngden av det långa håret 
stimulerar rötterna, som måste hålla 
ordentligt fast. 

Det korta håret är i ordning efter 
ett hastigt överfarande med kam el
ler borste. Vid tvättning torkar det 
fort och utan grundlig behandling 
med handduk och massage. Huvud-
svålen, på detta sätt lämnad i fred, 
blir blodlös, utan liv och hårrötter
na släppa, sitt tag. 

D:r Williams uttrycker därefter 
sitt absoluta förakt för hår medel. 
Tinkturer som skulle kunna .stimu
lera hårrötterna måste nämlien vara 
så starka, att huden inte skulle kun
na uthärda dem. 

De hårmedel som äro i bruk, sä
ger han skämtsamt, äro till lika li
ten glädje för hårrötterna, som en 
mild smekning över en husvägg för 
husägaren. 

Det enda sättet att hålla det kor
ta. håret vid liv är att dagligen ge 
huvudsvåleii en stimulerande be
handling medelst kamning, borst
ning och massage. 

D:r Williams ha.r också ett be-
aktansvärt ord att säga om örat. 
—• Sköt det, säger han barskt, eljes 
kommer er hörsel att lida och lom-
hördheten att bli er ägodel. 

Skötseln är enkel. En daglig 
noggrann tvättning och1 torkning av 
örat, invändigt och utvändigt. Un
der tvättningen skall huvudet lutas 
åt det håll, där arbetet verkställes. 

Behandlingen utföres med lillfing-
ret övertäckt med snibben av en 
mjuk handduk. 

BERTHA ANDERSON 
15 Korsgatan, Göteborg. 
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nom hennes sinne och förtärde hen
nes karaktärs goda och sunda me
tall, följde Ferrante dem och kände 
sin manliga stolthet smickrad av 
denna förändring. 

Då de slutat middagen, tände han 
en cigarett.och slog sig ner på en av 
väntsofforna på perrongen, varifrån 
han kunde se in i kupén, där Grazia 
åter tagit plats. Hon hade satt sig 
men lutade sig fram, så att hon allt
jämt kunde se Ferrante. Då hon 
såg honom 'kasta bort hälvten av 
den andra cigaretten, ropade hon 
sakta: 

— Kommer du icke? 

I ett ögonblick var han inne i 
vagnen och drog igen dörren efter 
sig. 

— Rök gärna härinne också — 
det gör mig ingenting, isade hon. 

—• Nej, nej, dh skall .sova, svara
de han med en nästan broderlig öm
het. 

Det dröjde emellertid länge in
nan hon, höljd av pälsar och plai
der, kunde falla i sömn. Hon höll 
ögonen slutna och låg' lugnt och njöt 
känslan av sin lycka. Då och då 

slog hon upp ögonen och mötte allt
jämt Ferrantes, som ömt vilade på 
henne. 

— Sover du icke? frågade hon 
sakta. 

-—- Jag är icke sömnig, sade han 
och smålog emot henne. 

Då hon i daggryningen vaknade, 
hade de redan passerat Mestre och 
befunno sig nu på iden smala land
tunga, som går tvärs över lagunen. 
Runt omkring syntes endast det 
stillastående vattnet, vars solglän-
»ande yta icke krusades av den min
sta vindfläkt. Här och där simma
de en vattenväxt eller stack en mörk 
krokig stock upp ur vattnet. En 
lätt dimma täckte horisonten. 

—' Nu äro vi i Venedig, sade Fer
rante, och hans röst darrade lätt. « 

— Ännu icke, svarade hon. Hon 
såg endast lagunen och dimman. 
Hon var mycket blek. 

Ett par gånger stack hon huvu
det ut genom fönstret och såg ut. 
Slutligen skymtade några mörka 
profiler av byggnader fraim genom 
dimman. 

—• Nu äro vi i Venedig, mumla-

Alla böra dagligen 

använda den berömda 
lvY-tvalen, ty någon œil 
dare behagligare toalett-
tval tinnes icke. YvY tv" 

len uppfyller alla f0!~ 

dringar, som kunna ställas 
pa en god fin och behag
lig toalettvål. ë 

Pris 1 krona. 

A.-B.YvY-Fabriken, Ystad 

BREVLÅDA. 
E a J g. Oim Ni tillåter arr 

kein,g omarbetande skola vi 
framföra synpunkterna, som C" 
oss beak tans vä r dia i många häJeef 
den. 1. g. uppgiv samtidigt adrej 

Fernina. Ni anser oss "för 
mot männen". Ni hade hoppat, ® 

nar äntligen en kvinnotidnbg ̂  
till stand, denna skulle riva ,° 
med alla de oförrätter kvinnniP 
under tusentals år utstått under 

mannens förtryck". Tyvärr gfcT 

?rn 1 . a^ nämn'a från hur W 
tiiUbaka 1 tiden rekapitulationen bör 
ske. Skall det vara ända från <!•• 
tusentals årens begynnelse blir fW 
nog oundvikligt att lägga om tid 
ningen till någon slags Viärldens 
taimiljebok, begynnande med A<W 
oförrätter mot Eva. Få vi be om 
ett 'abonnemang innan vi gå vidare i 
frågan. 

Cl, A— s. Manus, är just under 
granskning. 

Bigmor. Det får bli litet svalare 
först innan vi våga oss på en "Tan
keeld" av detta intensiva slag. 

Bråsths Konditori 
Storgatan 4, (hörnet av Vicforiagafan) 
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de bon nästan för sig själv. 
liknar nästan en grav. 

•v 

Nästan varje morgon lågo Canale 

grande och kyrkan Santa Maria 
della salute höljda i höstdimfflaiv 
men senare bröt dock solen fr®® 
œh kastade ett guldskimmer över 

den längre bort liggande San Geor 

gio mxtggiore. \ 
Varje morgon, då Ferrante 0TB 

in i den blomisterfyllda isak>ngeI1; 
fann han donna Grazia sittande pa 
den långa., smala balkongen, seen 
ut över staden. Hon bar allti 
vit yllöklädning, som doftade a 
violer, ty hon bar beständigt 1 

garneringarna, på bröst och i 
friska violbuketter. Hon blicfc^ 

framför ,sig med ögon, som w 

blivit större och en smula g asa 
d av det beständiga stingande . 

— Hur är det med dig • S'P 
Ferrante och kysste hennes han4.^ 

—' Ingenting, svarade • on 

ett läbt leende. (Forts.) 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag 
frihet. Av Lilly Wallner. 
»Margret." Av Hedda Key-Basmussen. 
I fransk miljö. Av Leila Mellgren. 
Varför förgår skönheten? Av G. H-g. 
Här och Där. 
Återvändsgränden. Av Ulla Reimer. 
Svenskt och franskt kök. 
En kärlekshistoria. Av Matilde Serao. 

Utlandskrönika 
i sammandrag. 

Veckans märkligaste utrikespolitis
ka händelse är den engelska rege
ringens oväntade kapitulation i kol
gru vékonf lik ten . 

Fredagen den 31 juli utgick det 
gällande avtalet mellan kolgruve-
ägarne och gruvarbetarne. Några 
verkliga underhandlingar om nytt 
avtal hade icke upptagits mellan de 
stridande parterna., vilka envist fast-
liöllo vid sina oförenliga ståndpunk
ter, beredda att låta det gå till öp
pen brytning. Arbetarne som be
stämt nekat att diskutera gruvägar-

Ineis förslag om ökad arbetstid eller 
reducerade löner väntade, att rege
ringen skulle ingripa och genom 
statsunderstöd till den betryckta 
gravindustrien sätta denna i stånd 

. att bibehålla arbetarne vid deras 
gamla förmåner. 

Ännu så sent som på förmiddagen 
den 30 juli försäkrade premiärminis
tern, Baldwin, inför kommunisten 
Cook, ko 1 gr u v earbet are fö rb u nd et s 
sekreterare, att regeringen icke kom
me att lämna kolindustrien något 
penningeunderstöd. Han framhöll 
därjämte eftertryckligt men med 
•beklagande, att de engelska arbets
lönerna måste Sänkas över lag, om 
England i fortsättningen skall kun
na vara 'konkurrensidugligt på världs
marknaden. 

Sent på kvällen samma, dag skic
kade Baldwin själv bud på arbeta
reombuden och meddelade dem, att 
regeringen beslutat statsunderstöd 
åt kolindustrien, d. v. ». fallit un
dan för arbetarnes krav. 

Vad låg bakom denna uppseende
väckande plötsliga omkastning i 
Baldwins och de övriga regerings-
mediemmarnes uppfattning? Jo, 
âet hade blivit känt att om kolgru-
fekonflikten icke finge en för ar
betarne gynnsam utgång stode man 
inför faran av en allmän arbetsned-

feggelse, generalstrejk. 
Det var inför dessa hotfulla ut

sikter Baldwin gav vika. Utan tvi-
följde han därvid den stora all

mänhetens önskningar, denna all
mänhet som alltid hällre tar en 
prövning i övermorgon än en i dag. 

Även den borgerliga, pressen med-
S®, att .statsunderstödet var den en-
^'a framkomliga vägen, men icke 
feto mindre underkänner man re-
Serinigschefens handlingssätt. Man 
ferebrår honom, att han under de 
Sen®iste månaderna, då kolkrisen ho-
tat, nöjt sig med att hålla vackra 

bortkastade tal om arbetsfred 

och god vilja i istället för att vid
taga säkerhetsåtgärder till samhäl
lets skydd, i händelse kolstriden 
skulle taga en olycklig vändning. 
Nu stod samhället fullständigt oför
berett och var på nåd1 och onåd ut
lämnat åt de kommunistiskt sinnade 
arbetareledare, som i denna affär 
fört kommandot. 

Vidare förebrår man statsminis
tern,och detta är den svåraste an
klagelsen, hans visade vankelmod. 
Han har genom att först neka stats
understödet och sedän bevilja det vi
sat en osäkerhet, svaghet och räddhå
ga hos regeringsmakten som måste 
allvarligt skada dess1 prestige. 

Kolgru vekon flikten är icke löst 
genom' den nu träffade .anordningen. 
Överenskommelsen gäller endast för 
nio månader, under vilken tid en 
kunglig kommission skall försöka 
utfinna medel att ställa 'kolindustri
en på egna. fötter. 

För att täcka kostnaden för den 
beslutade staitssubventionen har Bald
win av parlamentet äskat ett an
slag av 180 miljoner kronor, vilket 
också beviljats. 

Överenskommelsen mellan de fran
ska och engelska uppfattningarna i 
säkerhetsfrågan träder allt tydligare 
i dagen. England synes benäget att 
visa större tillmötesgående i fråga 
om Tysklands önskningar än Frank
rike anser förenligt med sina in
tressen. Man fruktar på franskt 
håll att. England skall pressa Frank
rike till eftergifter. Det skulle kun
na göra 'detta tack vare sin starka 
ställning som stor fordringsägare. 
Frågan om den franska krigsskul-
den till England och dess avbetalande 
är just nu aktuell och det sistnämn
da landet visar en verkligt bister 

uppsyn. 
Spanien och Frankrike ha indi

rekt gjort Abdel-Krim ett föga 
frestande fredsanbud som denne .åt
minstone tills vidare icke reflekte
rar på. — Frankrike behöver öka 
sin .styrka i Marocko, men då de 
färgade trupperna .redan synas vara 
på ort oc:h ställe, skulle kravet gäl
la den franska värnpliktiga ungdo
men. En sådan plan skulle helt 
säkert stöta på ett ursinningt mot
stånd hos det franska folket. 

De strandade underhandlingarne 
om nytt handelsavtal mellan Tysk
land och Polen ha utlöst en stark 
ainimoisitet mellan de båda folken, 
som göra sitt bästa för att trakassera 
varandra. Nu senast har en maissut-

r ägt rum från 

Htervurmeri frtbet. 

visning av 
Polen. 

Se målet för personlighetens strä

van. 
Är dock att stå självständig, sann 

och fri. 
H. Ibsen. 

* 

Rikedom gör ett hjärta, hårt for

tare än kokande vatten ett ägg. 
L. Börne. 

Ruhr d. 31 juli. 

Den trettionde juli anno 1925 lider 
mot sitt slut. Midnatten är strax in
ne och natthimlens djupblåa st järn-
strödda himmel välver sig över sta
den. 

Något stort sker. Man förstår det 
av de väldiga människoskaror, som 
trots den sena timman röra sig ute 
på gatorna, ovilliga att begiva sig 
hem. Människofloden väller i allt 
starkare flöden in mot hjärtat av 
staden, som badar i ljus. 

Det stiger ett mäktigt brus ur 
gatudjupet upp mot de höga husfa
sadernas öppna fönster, ur vilka 
ljuset strömmar, som vore det fråga, 
om en allmän illumination. 

Man väntar på något. Luften 
skälver av spänning. Något skall 
ske, något som är lika stort och be
tydelsefullt för hög och låg, fattig 
och rik, för ung och gammal, för 
kvinna och man. 

Folkhavet stillnar. Bruset dör 
bo'rt. Man bidar andlöst. 

Då slår klockan 12. 
I samma ögonblick stämma sta

dens alla kyrkklockor upp sin då

nande sång. 
Det är tecknet! Segerbudskapet! 

Det är bekräftelsen på att den orätt
mätigt ockuperade staden är fri, att 
de främmande inkräktarne dragit 
sina färde, att fransoserna, både de 
vita och de svarta, äro borta, alla 
uta.n undantag. 

Spontant och som ett samfällt skri 
av jubel och triumf stiger ur hundra-
tuisenden av strupar den av fienden 
förbjudna sången: "Deutschland, 
Deutschland über alles", blandande 
sig med kyrkklockornas mäktiga 

stämmor. 

När folkmassan sjunger sin älska
de folksång erinrar sig den månne 
då när denna sång senast sjöngs of
fentligt i det tagna området? Vid 
ockupationens början. Av gossar 
inne på skolgårdarne, gossar som se
dan med bajonetterna, drevos till ka-
särnerna, över vilka den franska 
trikoloren svajade, och pryglades av 

de färgade? 

Tänker nian på detta. nu. när den 
mäktiga .sången brusar fritt och 
stolt ut över staden? Kanhända. 
Man ser tårefloder skölja över dessa 
ansikten lyftade till taök och lov, 
man ser människor gråtande störta 
i varandras armar, och andra vilkas 
händer 'mötas i ett handslag som sy
nes oslitligt. Det är en ordlös ed 
man ger varandra och fäderneslan
det om trohet, om mod1, om offervil

ja intill döden. 
Natten skrider och alltjämt dröjer 

man kvar hos varandra ute under 
stjärnehimlen. Man hör leverop och 
åter och åter unison sång: 'Deutsch
land über alles" och "Die Wacht am 
Rhein". Det är ett starkt och stolt 
folk som sjunger ut sina 'känslor, 
sin hänryckning, sitt jubel, sitt hopp 

för framtiden. 

jVIargrct. 
tf 

Följande- morgon är staden tidigt 
vaken och uppe. Ett oförglömligt 
skådespel rullas upp inför dess ögon. 

De egna trupperna skola rycka in 
efter de främmande som marscherat 
bort. De bära det enkla namnet 
"polis", men de äro krigare, värl
dens yppersta trupper, där varenda 
man är utvald. De äro ärehöljda. 
Det var de iso.m efter revolutionen i 
egenskap av skyddstrupper, ilande 
från plats till plats, släckte den rö
da elden varhelst dess lågor slogo 
upp mot skyn. 

Nu komma de! 
En ringa skara. Den räknar ickc 

tusen man. Men de äro unga och 
resliga, deras ansikten beslutsamma 
och deras yttre är soldatens. 

En del äro beridna, en del till fots. 
De bära karbiner över axeln. 

De tåga fram genom en tät män-
niskopalier utan slut. Man hälsar 
cl,-m med leverop och blomsterkast-
ning. Man svingar hattarne, näisdu-
karne fladdra i den. soliga luften. 
Jublet återskallar mellan husrader
na, rullar som ett tordön över de 
öppna platserna. De unga ansikte
na under soldatmössorna, mjukna, 
den morska uppsynen bytes i ljusa 
leenden. Kvinnorna skynda fram 
och leda de frustande hästarne vid 
tygeln. Musiken spelar. De förbjud
na fosterländska sångerna, de för
bjudna krigslåtarne — friheten är 

återvunnen! 
Lilly Wallner. 

MARGBET RADQVIST. 

FRÅN KVINNOVÄRLDEN. 

Belgiska senaten har förkastat en 
katolsk motion om rösträtt för kvin
nor vid landstingsval. I Belgien är 
det liberaler och socialister som äro 
motståndare till kvinnorösträtten. 

Den kvinnliga klubbrörelsen har 
nu hunnit även till Turkiet, Det 
finns i Konstantinopel en damklubb, 
som räknar 300 medlemmar och ut
vecklar en stor livaktighet. Tur-
kinnorna äro mycket intresserade av 
hur deras vesterländska medsystrar 

ha det ställt. — 
Föreningen "Turkiska kvinnor 

har up ställt en egen k vinnlig parla-
.mentskandidat Madame Nezhie Mou-

hiddine. 
* 

Den amerikanska, kongressen, som 
sammanträder i december, kommer 
att räkna två kvinnliga medlemmar 

mot en tidigare. 

Efter årets va.l hava tre kvinnor 
säte och stämma i Australiens parla

ment. 

Det är egentligen så lite tacksamt 
vid alla tillfällen att gnälla på den 
usla tiden, jämförd med den gamla 
kära, ouppnådda! Den bryr sig rakt 
inte om en, — bäst vore att kunna 
njuta den som den är — bättre triv
des man också, ty, som det står pa 
solvisaren i den blekingska, gården 
än idag: "Se och märk! Tiden lö

per". 
Bäst som den löper bort. med oss 

kan det i alla fall hända att. vi tvär-
stanna: ty framför oss ligger kan
ske en djup och stilla skogsjö och 
drömmer sin egen mörka saga — 
eller en fjärd streckad av långa, 
låga vassomsusade öar, begjutna, o-
van och nedan av klart väster gull 
— och vi måste ge oss tid att prisa 
livet och naturen, som hejdat oss 
inför en skönhet, som gör anden 

stilla. 
På samma sätt nästan verka vissa 

människor från den gamla, goda ti
den — emedan de få oss att tvär-
.srtanna i det jäktiga nutidsloppet, 
samla oss och tänka. 

Något liknande hände mig då 
den åldriga, blida "Margret" öppna
de dörren till min väns och hennes 
medkompanjons våning, där jag var 
väntad till middag. Högvuxen, rak 
och smärt, trots de 67, tog hon med 
stilla värdighet emot sina unga 
matmödrars gäst, som om det varit-
hennes egen. En sådan hållning! 
— Hur får man den, under tjänande, 
trägna sysslor? Jo vänta, nu har 
jag det: jag minns ett ord av C. J. 
L.- Almqvist "vi hava alla här i lan
det en järna.ln, gående mitt igenom 
oss, som håller oss raka: den glöd
gas hastigt upp och blir stål — elas
tiskt böjer den sig väl undan föl
en skicklig hand. men ger också lätt 
ett slag". Och av allt mitt hjärta 
instämmer jag i hans tillägg: "låtom 
oss tacka Gud för ett stål, som har 
varit, är och blir vårt yttersta värn"! 

Hon var så synbart ett arv från 
en gången tidsålder att jag ofrivil
ligt lade min hand på hennes arm 
med ett: "detta, det är från föräl
drahemmet"! —i min väns, mitt 
eget, mångas jag gästat. 

Hon log: "ja, jag har varit fyr
tio år i familjen!" — som vän, som 
delägare nästan, sade leendet. Det 
blev icke lätt taga ögonen från hen

nes förnäma skickelse. trots en bätt
re middag och det angenäma bord-
sällska.pet. Tankspridd, följde man 
helst henne. Var det den stil, som 
vilade över henne, den, som vi min
nas med vemod från herregårdarna, 
för ett. och ett halvt århundrade se
dan. om vi räkna det ena mellan 
1914 och 1925? Eller den moderliga 
omsorgen i väsendet? Eller det gla
da. fromma barnet, som log ur ögat? 
Eller det, ljudlösa behaget vid syss
lorna? Eller den kultiverade, låga 
rostens avmätta fall? Eller allt 
detta, samlat till något tryggt och 
mjukt innanför den käppraka ryg
gen? 

Eftersom vid kaffet och cigaret
ten tungans band vanligen löses på 
kvinnan voro vi snart inne på kapit
let "Margret". Det vill säga, som 
alltid är detta sanning med modi
fikation. Min vän blev nämligen 
helt häpen att man ville veta något 
om Margret — Margret var bara 
helt enkelt, var ett axiom. Icke en 
dag av sitt liv, som hon mindes utan 
Margret, inbegreppet av all trevnad, 
all förmåga, kärlek och omsorg. Hon 
var betydligt stoltare över Margret 
än över den sociala och oberoende 
ställning hon skapat sig själv. Men 
i alla fall: med envishet plockade 
man fram några fakta såsom att 
Margret Rådqvist föddes i Råda för
samling 1853 där fadern var torpare 
under prästgården och att hon, efter 
tidens sed, tidigt kom i tjänst un
der husbondefolket, dåvarande Kyr
koherde Niklas Kullberg, av en mer 
än 300-årig gammal halländsk präst
släkt. Här stöta vi åter ihop med 
den gamla, goda tiden den, om vil
ken nyss citerade förf. säger: "tjä
narna voro ett med familjen i det 
mått av liv och glädje där gavs, ty 
där fanns den stämning, som alstrar 
trohet, omtänksamhet och flit". 

Om vi, medan vi äro i farten, 
skulle göra oss besvär att fördjupa 
ämnet och söka efter denna "stäm
ning"? Emedan dess frånvaro är 
det rötsår, som håller på att upplösa 
familjelivet och samhället? Vi slå 
då upp den geniala uppsatsen om 
orsakerna till "Svenska folkets fat
tigdom" — och läsa: "den tiden, då 
herre och tjänare, fru och tjänarinna 
tillbringade en stor del av sin tid i 
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